
R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea dării în administrare Serviciului Judeţean de Ambulanţă  
Bacău a unor buniri imobile 

 
 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 17.06.2013;  
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – 
Laurenţiu Victor Neghină nr.3511/13 iunie 2013, Raportul de specialitate al Biroului 
Juridic nr.3512/13 iunie 2013, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, precum 
şi adresele Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bacău înregistrată cu nr.fax 
901/13.06.2013 şi nr.fax 919/17.06.2013 ;  

Faţă de prevederile art.1 din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 
sanitare publice de interes judeţean şi local 

 

Raportat la prevederile 6.b Metodologia privind criteriile în baza cărora 
Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul 
de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale 
pentru spitalele publice din reţeaua acestora, aprobat prin Ordinul M.S. nr. 95/2011 
potrivit cărora: 

 

În temeiul art.36, alin.(2), lit.c), art.36, alin.(5), lit.a), art. 45 alin.(3) din Legea 
nr.215/2001 şi art.123 alin.1 a administraţiei publice locale, Republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 

Art.1 – Se aprobă darea în administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă 
Bacău, pe o perioadă de 20 ani, a unui spaţiu clădire şi terenul aferent în suprafaţă de 
350 m.p. şi a unei parcării în suprafaţă de 545, 50 mp, în incinta Spitalului Municipal 
în vederea desfăşurării activităţii Substaţiei Oneşti. 

 
Art.2 – Predarea spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Oneşti 

se va face pe bază de protocol de predare-primire semnat de Primarul municipiului 
Oneşti. 

 
Art.3 – Se aprobă participarea Municipiului Oneşti cu o cotă de 5% din devizul 

general întocmit în vederea reabilitării clădirii, respectiv 11.500 lei 
 
Art.4 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să întocmească şi să 

semneze contractul de administrare. 
 



Art.5 – Hotărârea Consiliului local nr.81 din 03 septembrie 2013 privind 
atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 300 mp către Serviciul 
Judeţean de Ambulanţă Bacău, precum şi Hotărârea Consiliului local nr.85 din 18 
septembrie 2013 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.81 din 
03.09.2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 300 
m.p.către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bacău se abrogă. 

 
Art.6 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bacău 

 - Spitalului Municipal Oneşti 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Ciprian Octavian 

 
 
 
 
 

                                                                               Contrasemnează,  
                                   Secretarul Municipiului,  
                                                                        Cons. jur. Daniel Spânu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.91 
din 17 iunie 2013  


