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R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în 

Municipiul ONEŞTI, zona industrială, în vederea construirii unui parc de 
panouri fotovoltaice 

 
     Consiliul Local al municipiului ONEŞTI, judeţul BACĂU, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 18 septembrie 2012; 
 
     Având în vedere Expunerea de motive a dlui Primar Victor Laurenţiu Neghină, 
Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism - Amenajarea Teritoriului şi Raportul de 
avizare al Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local 
Oneşti; 

 
În baza art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 1244 din Noul Cod Civil; 
 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c) coroborat cu alin. 5, lit. b), respectiv art. 
45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 – Se aprobă Studiul de necesitate şi oportunitate în vederea concesionării prin 

licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 465 434,93 m.p. situat în intravilanul 
Municipiului ONEŞTI, zona industrială în vederea construirii unui parc de panouri 
fotovoltaice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 
Art. 2 – (1) Se aprobă concesionarea pentru o perioada de 15 ani, prin licitaţie 

publică, a unei suprafeţe de 465 434,93 m.p. teren care face parte din domeniul privat al 
Municipiului ONEŞTI şi este compus din alipirea a două corpuri de proprietate astfel: 

a) Suprafaţa de 331 830, 393 m.p., înscrisă în Cartea Funciară nr.4128/N al  
UAT Oneşti, nr.cadastral 3760  

şi 
b) Suprafaţa de 133 604 m.p, înscrisă în Cartea Funciară nr.10155/N al UAT  

Oneşti, nr.cadastral 4502. 
    (2) Întregul trup format din cele două parcele alipite are următoarele  

vecinătăţi: 
- la Nord – albie majoră râu Trotuş; 
- la Vest – teren  Primăria Oneşti şi SC Termoelectrica SA; 
- la Est – teren Primăria Oneşti şi SC Chimcomplex SA 
- la Sud – SC Termoelectrica SA şi proprietari particulari. 
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Art. 3 – Primarul municipiului ONEŞTI - Victor Laurenţiu Neghină şi Directorul 

economic – ec. Nicolae Găbureanu sunt împuterniciţi să semneze contractul de concesiune, 
care va fi încheiat cu adjudecatarul licitaţiei publice derulate în conformitate cu prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 

Primăriei Municipiului ONEŞTI, pe site-ul www.oneşti.ro, precum şi prin publicare în 
mass-media locală. 

 
Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi comunicată : 
 - Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 

- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Serviciului Urbanism-Amenajarea teritoriului;  
-  Direcţiei Economico-Financiare.   

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ene Gheorghe  

  
 

 
 
                                    

  Contrasemnează,   
  Secretarul Municipiului, 
  Cons. Jur. Daniel Spânu 

 
 
 

Nr. 84 
din 18 septembrie 2012  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


