ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea şi stabilirea redevenţei
datorată de SC Servsal SA Oneşti pentru folosirea suprafeţelor de teren
necesare desfăşurării obiectului de activitate
Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 februarie
2013;
Având în vedere Expunerea de motive a dlui Primar Victor Laurenţiu Neghină,
Raportul compartimentului de specialitate şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ;
Ţinând seama de Sentinţa Civilă nr.432/2012 a Tribunalului Bacău, definitivă şi
irevocabilă, prin care s-a admis acţiunea SC SERVSAL SA Oneşti şi s-a dispus
obligarea Municipiului Oneşti şi a Consiliului Local la concesionarea suprafeţei de
teren din str. George Bacovia, nr.24 şi a terenurilor aferente amplasării
eurocontainerelor situate pe platformele betonate de pe raza municipiului Oneşti;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale şi ale art.130 – 136 şi art.138 din Normele Metodologice de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr.
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării aprobate prin Hotărârea
de Guvern nr.577/2002.
În temeiul art. 36 alin.(2), lit.c) şi d), alin.(5), lit. b), alin.6, lit.a), pct.14, art.45,
alin.(2), lit.c) 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 constituirea Comisiei pentru negocierea şi stabilirea
redevenţei datorată de SC Servsal SA Oneşti pentru folosirea suprafeţelor de teren
necesare desfăşurării obiectului de activitate, după cum urmează:
a) Preşedinţii celor 4 comisii de specialitate din cadrul Consiliului local
Oneşti;
b) 3 reprezentanţi nominalizaţi prin Dispoziţia primarului municipiului
Oneşti.
Invitaţi: reprezentanţii S.C. SERVSAL S.A.
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Art.2 – Se împuterniceşte Comisia constituită în componenţa prevăzută la
art.1 să stabilească nivelul minim al redevenţei şi să negocieze cuantumul redevenţei
care va fi prevăzut în contractul de concesiune.
Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;
- S.C. SERVSAL S.A.

Preşedinte de şedinţă,
Brînzaniuc Adrian

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului
cons. Jur. Spânu Daniel

Nr.12
din 14 februarie 2013
SD/JRS
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