
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Caietului de sarcini şi evaluarea construcţiilor mijloace fixe ce trebuiesc 
demolate în vederea ecologizării zonei situate în incinta CET 1 Borzeşti  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 21 martie 2013, în şedinţă ordinară, 
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Victor Laurenţiu 

Neghină, Raportul de specialitate al Serviciului monitorizare utilităţi publice şi control al activităţii de 
transport, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ precum şi a Hotărârii Consiliului local 
Oneşti nr.70 din 08 august 2012 privind  aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Oneşti, casării, demolării şi valorificării construcţiilor de la cazanele 3X100 tone/oră de la 
activul CET Borzeşti 3X50MW, etapa de cogenerare;  
             În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art.36, alin (5), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1– Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a construcţiilor aferente 
cazanelor 3 x 100 tone/oră de la activul CET Borzeşti, 3 x 50 MW, etapa de cogenerare – conform Anexei 
nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 –  Se aprobă Raportul de evaluare al bunurilor prevăzute la art.1, exclusiv terenul conform 
Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3 –  Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor prevăzute la art.1. 
 
Art.4 –   Instrucţiunile precum şi celelalte documente necesare desfăşurării licitaţiei publice vor fi 

aprobate prin dispoziţia Primarului Municipiului Oneşti. 
 

Art.5 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să semneze contractul de adjudecare a 
licitaţiei publice pentru valorificarea bunurilor prevăzute la art.1.   

 
Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

– Instituţiei  Prefectului – judeţul Bacău; 
– Primarului municipiului Oneşti. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Florian Constantin 
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                                             Secretarul Municipiului,  
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