
       
       PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfãşurare a licitaţiilor publice 

pentru închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea publicã şi privatã a 

Judeţului Bacãu 

 

Consiliul Judeţean Bacãu întrunit în şedinţă ordinară în luna  ... 2021; 

Având în vedere prevederile art. 108, art. 287 lit. a) şi b), art. 297 alin. (1) lit. c), art. 300 

alin. (1) lit. c), ale art. 362 alin. (1) şi (3) din Codul administrativ, cu modificãrile şi completările 

ulterioare şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în 

administraţia publicã, republicatã; 

   Vãzând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bacãu nr. 

11249/22.06.2021, Raportul comun al Direcţiei economice şi managementul calităţii și Direcţiei 

juridice şi administraţie publicã localã nr. 11250/22.06.2021 şi avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Bacãu; 

În temeiul art. 173 alin (1), lit. c), alin. (4) lit. a) şi b), art. 182 alin. (1) și alin. (4) raportat la 

art. 139 alin. (3) lit. g) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificãrile şi 

completările ulterioare; 

 

HOTÃRÃȘTE: 

            Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfãşurare a licitaţiilor publice pentru 

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

Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Regulamentul prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre nu se aplică în cazul 

imobilelor care, prin destinaţia lor, sunt utilizate temporar pe oră/zi/lună, dar nu mai mult de 3 luni, 

în baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bacãu şi a imobilelor cu 

destinaţia de locuinţe de serviciu. 

            Art.2. Se aprobă Contractul cadru de închiriere, prevãzut în Anexa nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.3. La data comunicãrii prezentei hotãrâri, se abrogã Hotãrârea Consiliului Judeţean 

Bacãu nr. 34/30.03.2010 privind aprobarea regulamentului şi contractului cadru privind închirierea 

bunurilor aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Bacãu. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Bacãu, instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacãu, Prefectului 

Județului Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii. 

 
 

PREȘEDINTE,                     Contrasemnează, 

       Valentin IVANCEA                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                                           dr.  Elena-Cătălina ZARĂ 
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