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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărare privind aprobarea Regulamentului de organizare  

şi desfãşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor imobile  

aflate în proprietatea publicã şi privatã a Judeţului Bacãu 
 

 

Proiectul de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfãşurare a licitaţiilor 

publice pentru închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea publicã şi privatã a Judeţului Bacãu este 

necesar pentru stabilirea unui concept unitar de organizare şi desfãşurare a licitaţiilor publice şi pentru 

corelarea procedurilor privind licitaţiile publice organizate în vederea închirierii bunurilor imobile aflate în 

proprietatea Judeţului Bacãu cu prevederile Codului administrativ. 

În fapt, Codul administrativ a adus modificãri cu privire la administrarea domeniului public şi privat al 

unitãţilor administrativ teritoriale, motiv pentru care se impune demararea unor proceduri pentru stabilirea 

acestui Regulament, cu aplicabilitate de cãtre Consiliul Judeţean Bacãu şi instituţiile aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Bacãu, precum şi a altor entitãţi, cãrora le-a fost constituit un drept de administrare 

asupra unor bunuri aflate în proprietatea publicã sau privatã a Judeţului Bacãu, prin act administrativ. 

Titularii dreptului de administrare a bunurilor aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Bacãu, 

sunt obligaţi sã ia mãsurile legale ce se impun în vederea folosirii pe principii de eficienţã, eficacitate şi 

economicitate a imobilelor aflate în proprietatea Judeţului Bacãu, pe toatã durata administrãrii acestora. 

             Astfel, închirierea bunurilor din domeniul public sau privat se aprobă prin hotărâre a consiliului 

judeţean, iar contractele vor cuprinde clauze de natură să asigure folosinţa bunului închiriat, potrivit 

specificului acestuia şi clauze privind despãgubirile în situaţia denunţãrii contractului înainte de expirarea 

termenului. 

           De asemenea, odatã cu aprobarea prezentului Regulament se vor abroga orice alte dispoziţii referioare 

la organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor publice privind închirierea. 

           În drept, ne bazãm pe prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. a), b), ale art. 286  alin. (3), ale art. 287 lit. b), ale art. 297, ale 

art. 333 și urm. din Codul administrativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;  

- Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 republicatã, privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã; 

- Legea nr. 24/2000 republicatã, privind normele de tehnicã legislative pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 

 Având în vedere cele menţionate, considerãm necesarã şi oportunã iniţiativa având ca obiect 

aprobarea regulamentului de organizare şi desfãşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor imobile 

aflate în proprietatea publicã şi privatã a Judeţului Bacãu, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul 

de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfãşurare a licitaţiilor publice pentru 

închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea publicã şi privatã a Judeţului Bacãu. 
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