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ANEXA Nr.2 

La H.C.L. nr._____/21 aprilie 2016 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEȘTI 

 

 

CAIET DE SARCINI 
privind închirierea unui spațiu din cadrul Spitalului Mun. Sf. Ierarh Dr. Luca Onești, 

 pentru amenajarea unui centru de imagistică 
 

 

Preambul 

MUNICIPIUL ONEȘTI, persoană juridică de drept public conform art. 21 din Legea nr. 
215/2001, cu sediul în bd. Oituz nr.17, județul Bacău, organizează licitație publică în data 
de_______, ora ________ , pentru închirierea unui spațiu din cadrul Spitalului mun. Sf. Ierarh 
dr. Luca Oneşti, proprietate publică a municipiului Onești, in vederea amenajării unui centru de 
imagistică medicală pentru desfășurarea de activități medicale, respectiv investigații cu 
aparatură de rezonanță magnetică (RMN). 

Întrucât Spitalul municipal Oneşti este un centru zonal, care deserveşte 200.000 de 
locuitori din partea de vest a judeţului Bacău, municipalitatea își propune să asigure servicii de 
calitate pacienților care vor beneficia de o procedură de diagnostic imagistic de înaltă 
performanță, minim invazivă, atraumatică și neiradiantă, prin rezonanță magnetică. Din acest 
motiv, se doreşte ca echipamentul care va fi instalat sa fie fabricat după anul 2010 inclusiv, și nu 
se acceptă închirierea spaţiului unui furnizor care va prezenta o oferta ce prevede instalarea unui 
RMN fabricat anterior. Oferta respectiva va fi descalificată, chiar daca toate celelalte condiţii 
sunt îndeplinite. 

Municipiul Onești va pune la dispoziție prin închiriere spațiul necesar, urmând ca 
ofertantul să dețină baza materială necesară și personalul calificat, în condițiile Legii. 

 
 

Capitolul I  
Descrierea bunului imobil (spațiului) ce face obiectul închirierii 

 

Art.1–Obiectul închirierii îl constituie spațiul medical situat în cadrul Spitalului mun. Sf. 
Ierarh dr. Luca Oneşti, str. Perchiului nr.1, în suprafaţă totală de 86,7 mp, conform anexei nr.1 
la prezenta hotărâre a consiliului local. 

Art.2–Spațiul obiect al închirierii se află în proprietatea publică a municipiului Onești 
conform H.G. 1347/2001, și este predat în administrarea Spitalului mun. Sf. Ierarh dr. Luca Oneşti 
în baza H.C.L. nr. 33/2003. 
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Art.3–Spațiul obiect al închirierii nu dispune de baza materială necesară investigațiilor 

de imagistică, are asigurat accesul la utilități în condițiile contractului cadru, și corespunde din 
punct de vedere tehnic și juridic destinației pentru care se închiriază.. Cheltuielile privind 
amenajarea spațiului în vederea desfășurării activităților de investigații vor fi suportate în totalitate 
de către chiriaș, eventualele modificări tehnice putând fi efectuate doar în condițiile contractului. 

 
 

Capitolul II 

Condițiile de exploatare și activităţile considerate adecvate  
bunului ce se închiriază 

 
Art.4–Spațiul obiect al închirierii este destinat activităților medicale, și va fi folosit în 

scopul amenajării unui centru de imagistică medicală pentru investigații prin rezonanță magnetică 
(RMN) și desfășurarea activităților de investigații în acest sens. 

Art.5–Condiția de a desfășura activități medicale de imagistică conform cu oferta depusă 
este obligatorie, sens în care chiriașul va asigura funcționarea serviciilor de imagistică medicală 
prin rezonanță magnetică (RMN) în spațiul obiect al închirierii. 

Art.6–Condiția obligatorie de a asigura funcționarea serviciilor de imagistică medicală 
prin rezonanță magnetică (RMN) în spațiul obiect al închirierii nu este limitativă, chiriașul 
putând asigura și alte servicii de imagistică medicală compatibile cu acordul Spitalului mun. Sf. 
Ierarh dr. Luca Oneşti, în calitate de administrator. 

Art.7–Destinația spațiului nu poate fi schimbată pe parcursul contractului de închiriere. 
Desfășurarea de către chiriaș a altor activități decât cele menționate în caietul de sarcini dă dreptul 
locatorului de a constata rezilierea înainte de termen a contractului. 

Art.8–Locatarul își va face contorizarea individuală a consumului de utilități. 
Art.9–Chiriașul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii 

riscurilor profesionale, asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului propriu, informării 
şi instruirii acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi  
accidentare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 
 
 

Capitolul III 
Obligaţiile locatorului 

 

Art.10–Să pună la dispoziţia locatarului bunul supus închirierii în condiţii bune pentru 
desfăşurarea activităţii medicale. (Se vor stabili in contractul de închiriere eventualele lucrări pe 
care le va face proprietarul spaţiului).  

 

Capitolul IV 

Obligaţiile locatarului 

 

Art.11–Să aducă baza materială, respectiv aparatura necesară organizării şi funcţionării 
centrului de imagistică RMN, autorizat să funcţioneze potrivit legii, precum și personalul necesar. 
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Art.12–Să obţină atestatele, licenţele, autorizaţiile sau orice alte documente necesare, 

pentru organizarea şi funcţionarea centrului de imagistică, investigații RMN. 

Art.13–Să angajeze potrivit dispoziţiilor legale personal autorizat pentru desfăşurarea 
activităţii medicale propuse. 

Art.14–Sa plătească lunar chiria datorata și contravaloarea utilităţilor. Chiria se va indexa 
conform prevederilor legale. 

Art.15–Sa nu schimbe destinaţia spaţiului. 

Art.16–Asigurarea curăţeniei in spaţiul închiriat. 

 
 

 
Capitolul V 

Răspunderea locatarului pentru neîndeplinirea obligaţiilor impuse în caietul de sarcini  

 
Art.17–Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini se va proceda la 

rezilierea contractului de închiriere, în conformitate cu prevederile din acesta. 
 
 
 

Capitolul VI 

Categoriile de bunuri care la expirarea închirierii revin locatorului şi locatarului 
 

Art.18–La încetarea închirierii, părţile se repun în situaţia anterioară încheierii 
contractului.  

 

Capitolul VII 

Alte obligaţii în raport cu obiectul închirierii 

Art.19–Contractul cadru de închiriere poate prevedea și alte obligații în sarcina părților. 

 
 

Capitolul VIII 

Graficul   desfăşurării   licitaţiei   pentru   atribuire   contractului 
de închiriere 

 
 

Art.20–Locatorul va parcurge următoarele etape în vederea atribuirii contractului de 
închiriere: 
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i. publicarea anunţului de licitație; 
ii. punerea la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, a documentaţiei licitaţiei 

(100 lei per exemplar)- se achită la casieria primăriei, pe baza unei 
dispoziţii de încasare emisă de Compartimentul Urbanism; 

iii. parcurgerea perioadei de depunere a cererilor de participare, pana la 
termenul limita menţionat in anunţul de licitaţie, și de primire și transmitere 
a clarificărilor; taxa de participare la licitație este de 400 lei. 

iv. organizarea licitației; 
v. depunere contestaţii (în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatului)-

contestaţiile se depun la sediul primăriei către Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor; 

vi. parcurgerea intervalului de soluţionare contestaţii (3 zile de la depunerea 
contestaţiei) 

 
Art.21–In cazul in care ofertanţii nu sunt mulţumiţi de rezoluţia Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, se pot adresa instanţei judecătoreşti. 

Art.22–Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 10 zile de la 
finalizarea procedurii de adjudecare. 

 
 
 

Capitolul IX 
Durata închirierii 

 

Art.23–Durata de închiriere este de 5 ani, cu începere de la data încheierii procesului 
verbal de predare-primire, și operează în condițiile contractului de închiriere. 

 
 

Capitolul X 

Elemente de preţ şi termene de plată 

 

Art.24–Prețul de pornire al licitației este de 3 lei/mp/lună (exclusiv TVA) conform H.C.L. 
nr. 146/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, anexa nr.3, poziția 8.  

Art.25–Prețul chiriei și al utilităților se achită în condițiile contractului de închiriere.  

Art.26–Prezentarea în ofertă a unei chirii mai mici decât cea stabilită prin H.C.L. nr. 
146/2015 va conduce la ELIMINAREA ofertantului din licitaţie. 

 

Capitolul XI 

Reguli formale de prezentare și depunere a ofertelor 
 

Art.27–Oferta se va prezenta in plic închis, 1a Registratura Primăriei municipiului Oneşti, 
pana la termenul limita precizat in anunţul de licitaţie. Pe plic se va menţiona: 
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A nu se deschide înainte de ..... ( data si ora licitaţiei) 
Licitaţie pentru închirierea unui spaţiu in cadrul Spitalului Mun. Sf. Ierarh Dr.     
Luca Onești, pentru amenajarea unui centru de imagistică 

Art.28–Nu se vor face alte adnotări pe plic. 

Art.29–In plic se vor introduce doua plicuri interioare. Plicul nr. 1, pe care se va menționa: 
„Eligibilitate", și Plicul nr. 2 pe care se va menţiona „Oferta financiara". Pe ambele plicuri se 
va menţiona denumirea ofertantului. 

Art.30–Plicul nr. 1 - Eligibilitate, va conţine următoarele documente: 

i. Certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului - in copie xerox(in cazul 
persoanelor juridice); 

ii. Certificat constatator de la Camera de Comerţ - in original; 
iii. Certificat fiscal privind situaţia datoriilor către bugetul de stat de la  ANAF, 

valabil la data deschiderii ofertei; 
iv. Certificat fiscal privind situaţia datoriilor către bugetul local, valabil la data 

deschiderii ofertei; 
v. Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie - 1000 lei (copie după 

chitanţa sau copie după Ordin de plată vizat de banca); 
vi. Dovada achitării taxei de participare – 400 lei; 

vii. Copie după acul de identitate al administratorului firmei; 
viii. Bilanţ la 30.12.2015, in copie; 

ix. Balanţa la 30.12.2015, in copie; 
x. Dovada deținerii aparaturii necesare conform caietului de sarcini, fabricată 

după anul 2010 inclusiv; 
xi. Dovada că ofertantul are experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul 

imagisticii medicale; 
xii. Copie de pe precontractul încheiat cu medicul specialist, sau medici, după 

caz, cu specificaţia clară că este pentru punctul de lucru din Oneşti. 
xiii. Certificat Managementul Calităţii ISO 9001/2001  

Art.31–Lipsa unui singur document prevăzut la art.30 atrage eliminarea ofertantului. Vor 
fi eliminaţi ofertanţii care vor prezenta certificate fiscale cu datorii la bugetul de stat sau local. În 
situaţia în care unul din documentele solicitate conţine parţial condiţiile sau datele solicitate, 
comisia de licitaţie va hotărî în ce măsură, va accepta sau nu documentul respectiv, funcţie de 
complexitatea acestuia. 

Art.32–Ofertelor care au fost eliminate, sau descalificate, nu li se va deschide Plicul nr. 2, 
ce conţine oferta financiara. 

Art.33–In prima Etapa a licitaţiei, se vor deschide doar plicurile nr. 1, conţinând 
Eligibilitatea, iar in Etapa II se vor deschie plicurile conţinând Oferta financiara a candidaţilor 
declaraţi eligibili. 

Art.34–Documentele conţinute de Plicul nr. 2 - Oferta financiara - vor fi: 

i.     Formular de oferta (model organizator)-Anexa 1 
ii. Tabel centralizator - valoarea de investiţie - Anexa 2 
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Art.35–Nu se accepta oferte ale aparaturii de rezonanță magnetică cu o vechime mai 
mare de fabricaţie de anul 2010. Ofertantul care va prezenta o oferta cu o altfel de aparatură 
RMN, va fi descalificat.  

Art.36–Toate documentele solicitate sunt obligatorii și eliminatorii. Documentele lipsa nu 
pot fi depuse ulterior. Ofertantul care are lipsa unul din documentele solicitate va fi eliminat. 

 
Art.37–Reprezentanţii ofertanţilor vor depune la deschiderea ofertei, împuternicirea din 

partea ofertantului. 
 

Art.38–Ofertanţilor declaraţi eligibili li se vor analiza ofertele financiare. 
 

Art.39–Punctajul acordat se va stabili astfel: 
 
 
 
Nr. crt. Criterii de 

selecţie 
Puncte Unitatea de 

măsură 
Observ. 

1. Chiria oferită 10* Lei  
2. Asigurarea serviciului în regim de urgenţă pe 

timp de noapte 
20** Da/Nu  

3. Tarife     reduse     pentru     persoanele 
beneficiare de ajutor social conform Legii 

20* % din preţul  

 416/2001,    anumite    cazuri    sociale, 
pensionari şi veterani de război care nu 
beneficiază de asigurare medicală 

 unei 
investigații 

4. Gratuitate  pentru urgenţele din Spitalul 
municipal Oneşti. 

20** Da/Nu  

5. Număr de persoane angajate:
a) 3 medici de specialitate cu competenţă în

RMN ( din care cel puţin 2 medici
cu domiciliul în Oneşti ); 
 

b) 2 medici de specialitate cu competenţă în
RMN ( din care cel puţin 1 medic
cu domiciliul în Oneşti); 
 

c) 1-3 medici de specialitate cu competenţă în
      RMN (fără domiciliu în Oneşti); 

30 

 

 

15 

 

 7 

  

 
 * Se acordă maxim de puncte pentru valoarea cea mai mare, pentru ceilalţi ofertanţi se acordă 

punctaj proporţional cu valoarea oferită. 
** Se acordă maxim de puncte pentru răspunsul DA şi zero puncte pentru răspunsul NU. 

***La punctaj egal, vechimea aparaturii RMN va constitui criteriu de departajare. 

 
SE DECLARĂ CÂŞTIGĂTOR, OFERTANTUL CARE A OBŢINUT CEL MAI 

MARE PUNCTAJ 
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Art.40-Prezentul caiet de sarcini va constitui anexă la Contractul de închiriere iar 
nerespectarea clauzelor şi obligaţiilor constituie motiv de reziliere a contractului. 
 

 

 

 

ARHITECT – ȘEF 

Liviu BUZDUGAN 

 

Spitalul Mun. Sf. Ierarh dr. Luca Onești, 

MANAGER 
Dr. Oana-Mihaela SECARĂ    Întocmit, 

        Compartiment Urbanism 
        Ing. Gheorghe STANCIU 

 

 



Denumire ofertant ....................................................  Anexa 1 
        la Caietul de sarcini 

Licitaţie: Închiriere Spaţiu Spitalul municipal 
Oneşti pentru amenajare centru imagistică, 
investigații RMN 

 
 
 
 
 
 
 

Formularul de oferta 
 
 
 
 
Nr. crt. Criterii de 

selecţie 
Puncte Unitatea de 

măsură 
Observ. 

1. Chiria oferită 10* Lei  
2. Asigurarea serviciului în regim de urgenţă pe 

timp de noapte 
20** Da/Nu  

3. Tarife     reduse     pentru     persoanele 
beneficiare de ajutor social conform Legii 

20* % din preţul  

 416/2001,    anumite    cazuri    sociale, 
pensionari şi veterani de război care nu 
beneficiază de asigurare medicală 

 unei 
investigații 

4. Gratuitate  pentru urgenţele din Spitalul 
municipal Oneşti. 

20** Da/Nu  

5. Număr de persoane angajate:
a) 3 medici de specialitate cu competenţă în

RMN ( din care cel puţin 2 medici
cu domiciliul în Oneşti ); 
 

b) 2 medici de specialitate cu competenţă în
RMN ( din care cel puţin 1 medic
cu domiciliul în Oneşti); 
 

c) 1-3 medici de specialitate cu competenţă în
      RMN (fără domiciliu în Oneşti); 

30 

 

 

15 

 

 7 

  

 
 
 

Semnătura si Ştampila ofertantului 
 



Data ……………… 
 
 
 
 
 

Denumire ofertant ......................................................  Anexa 2 
La Caietul de sarcini 

Licitaţie:Închiriere Spaţiu Spitalul municipal 
Oneşti pentru amenajare centru imagistică, 
investigații RMN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel centralizator investiţie 
 
 
 
 

Nr.crt. Denumire echipament, Valoare 
echipament ( 
euro) 

1 RMN  
2 Echipament auxiliar   si 

dotări 
 

 TOTAL  
 
 
 
 
 
 

Semnătura si Ştampila ofertantului 
 









 
PROIECT 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Cercetării Ștințifice 
pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului din str. 

Cauciucului nr.1, Municipiul Onești, Județul Bacău(Grădinița cu program prelungit nr.8) 
 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 21 aprilie 
2016; 

 
Având în vedere Expunerea de motive nr.__________________ a Viceprimarului 

municipiului Oneşti – Cristea Alexandru, Raportul de specialitate  
nr.______________________ al Direcției Urbanism, Avizul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al municipiului Oneşti;  

 
Ţinând seama de prevederile art.112, alin.6) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 
În temeiul art.36, alin.2, lit.c), art.36 alin.5, lit. d), art.45, alin.3) şi art.115 alin.1, lit b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se solicită Ministerului Educației Naționale și Cercetării Ștințifice avizul 
conform în vederea schimbării destinației imobilului din str. Cauciucului nr.1, Municipiul 
Onești, Județul Bacău(Grădinița cu program prelungit nr.8), având datele de identificare în 
Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 – Direcția urbanism va proceda la elaborarea Notei justificative ce va fi înaintată 

împreună cu prezenta hotărâre, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Ștințifice. 
 
Art.3 –Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
- Ministerului Educației Naționale și Cercetării Ștințifice 

 
Iniţiator Proiect, 

Viceprimar 
Alexandru Cristea  

 
                                                           Avizează,   

                                                                    Secretarul Municipiului,  
                                                                                       Cons. jur. Daniel Spânu  

SD/BR 



Plan de situatie

Sd = 691.00 mp
Sc = 345.50 mp

Regim de inaltime P+1

Denumire   - Grădinita cu program prelungit nr.8 (fostă nr. 18)

Amplasament   - str. Cauciucului, mun. Onesti, judetul Bacau

Proprietar   - municipiul Onesti, conform H.G. 1347/2001 privind atestarea domeniului    
        public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor 
        din judetul Bacau, Anexa nr. 3, pozitia 187

Nr. inventar   - 1100186, conform fisei mijlocului fix - Gradinita nr. 18, str Cauciucului

Intocmit
ing. Stanciu Gheorghe

ARHITECT-SEF
Liviu BUZDUGAN

Elemente de identificare

ANEXĂ
la H.C.L. nr. ______ / 21 aprilie 2016  

Incadrare in zona



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI ONEȘTI 

 

 

 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E 

 la proiectul de hotărâre privind 
solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru emiterea 

avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului din str. Cauciucului nr.1, 
Municipiul Onești, județul Bacău (Grădinița cu program prelungit nr.8)  

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din județul Bacău, hotărâre 
prin care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul unității administrativ 
teritoriale au trecut în proprietatea publică a municipiului Onești, supun atenției dvs. situația 
Grădiniței cu program prelungit nr.8 din str. Cauciucului nr.1 care în anul școlar 2016-2017 nu 
mai poate funcționa din cauză că numărul de preșcolari este sub necesarul planului de 
învățământ, iar cheltuielile aferente depășesc cu mult fondurile alocate pentru finanțarea de 
bază, raportat la costul standard per preșcolar. 

Pentru valorificarea imobilului și pentru a evita generarea unor costuri suplimentare în 
cazul în care ar rămâne nefolosit, apreciem că este oportună schimbarea destinației acestuia în 
vederea utilizării pentru activități cultural-sociale, urmând calea prescrisă de Lege la 
schimbarea de destinație a bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat. Cum schimbarea destinației se poate face de către autoritățile 
administrației publice locale numai cu avizul conform al Ministerului Educației și Cercetării 
Științifice, propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Mun. Onești, proiectul de 
hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 
VICEPRIMAR, 

Alexandru CRISTEA 
 



1 | 2 P a g i n i  
 

 
 

 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI 
DIRECȚIA URBANISM 

                                                               
Compartiment Urbanism 

 
      Nr………….. din 19.04.2016                    

                 
 
 
       

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Cercetării 
Științifice pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului din str. 

Cauciucului nr.1, Municipiul Onești, județul Bacău (Grădinița cu program prelungit nr.8)  

 
 
 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

Potrivit dispozițiilor art. 36, alin. (2) lit.c din Legea administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, c) consiliul local 
exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului 
sau municipiului. 

Începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, au trecut în patrimoniul municipiului Onești, fiind incluse în 
domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Bacău, precum şi al municipiilor, orașelor şi comunelor 
din județul Bacău. Raportat la identificarea imobilului în inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al municipiului Onești, publicat în Anexa nr.3 a Mof. Nr. 305 
din 09 mai 2002, imobilul este înscris la poziția 187, Grădinița nr. 18 str. Cauciucului 
f.n., a fost dobândit în anul 1978, și este administrat de către Școala Gimnazială 
George Călinescu Onești, sub denumirea Grădinița cu program prelungit nr. 8. În acest 
sens, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 12/20 ianuarie 2016 privind 
aprobarea rețelei școlare a municipiului Onești pentru anul școlar 2016 – 2017  se va 
modifica în consecință.  

Potrivit art.112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011,  (6) schimbarea 
destinației bazei materiale a instituțiilor şi unităților de învățământ preuniversitar de 
stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul 
conform al ministrului educației naționale, condițiile necesare acordării avizului 
conform fiind detaliate în comunicatul secretariatului general al ministerului educației 
naționale, anexă la prezentul raport, cu mențiunea că în temeiul Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, este necesară emiterea unei 
autorizații de construire şi/sau de desființare, după caz, în situația în care pentru 
realizarea schimbării de destinație a spațiilor sunt necesare lucrări de construcții 
pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire. De asemenea, dacă prin 
activitățile propuse, noua funcțiune se va regăsi în categoriile de construcții și 
amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu aprobate  
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prin H.G. nr. 1739/2006, se va solicita autorizația de securitate la incendiu în temeiul 
Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 30 alin. (1), obligația 
solicitării și obținerii acesteia revenind persoanei fizice sau juridice care finanțează și 
realizează investițiile, ori după caz, beneficiarului investiției. 

Astfel, având în vedere adresa nr. 36916/18.04.2016, prin care Școala Gimnazială 
George Călinescu Onești comunică faptul că în anul școlar 2016 – 2017 Grădinița cu 
program prelungit nr. 8 din str. Cauciucului nr. 1 nu mai poate funcționa deoarece 
numărul de preșcolari este cu mult sub necesarul planului de învățământ, raportat la  
cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) litera c) coroborat cu art. 45 alin. (3), 
și art.115 alin. (1) litera b), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
urmează să deliberați. 

 
 
 
 
 
 

A R H I T E C T – Ş E F, 
Liviu BUZDUGAN 
 

 
 
Întocmit, 
Ing. Stanciu Gheorghe         



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea închirierii unui spaţiu din cadrul Spitalului municipal ”Sfântul Ierarh 
Dr. Luca” Oneşti, pentru amenajarea unui centru de imagistică 

 
 Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 21 aprilie 2016, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr.37695/20.04.2016 prezentată de Viceprimarul 
municipiului Onești – Cristea Alexandru, Raportul de specialitate nr.37694/20.04.2016 al 
Direcției Urbansim şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;; 
 Luând în considerare adresa nr.13209/05.02.2016 a Spitalului municipal ”Sfântul Ierarh 
Dr. Luca” Oneşti; 
 În baza art.14-15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia; 
 În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.”c”, art.36, alin.5, lit.”a”, art.45, art.115 alin.(1) 
lit.b)  şi art.123 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1 - Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 86,7 m.p. din 
cadrul Spitalului municipal ”Sfântul Ierarh Dr. Luca” Oneşti pentru amenajarea unui centru de 
imagistică, pe o perioadă de 5 ani, conform schiţei din Anexei nr.1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. (1) – Spaţiul menţionat la art.1 face parte din domeniul public al municipiului 
Oneşti, iar contractul de închiriere se va încheia între titularul dreptului de proprietate, respectiv 
Municipiul Oneşti, reprezentat prin PRIMAR şi câştigătorul licitaţiei, potrivit dispoziţiilor legale 
în vigoare. 
 (2) – Procedura de organizare şi desfăşurare a licitaţiei precum şi documentaţia de atribuire 
vor fi aprobate de Primarul municipiului Oneşti. 
 

 Art. 3 – Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr.2 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
 - Instituţiei Prefectului- judeţul Bacău; 
 - Primarului municipiului Oneşti; 
 - Spitalului municipal ”Sfântul Ierarh Dr. Luca” Oneşti 

 

Iniţiator Proiect, 
Viceprimar 

Alexandru Cristea 
 
                                            Avizează,     
                                                                                 Secretarul Municipiului,  
                                                                                   Cons. jur. Daniel Spânu  
SD/BR 



ANEXĂ
la H.C.L. nr.______/21 aprilie 2016



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI ONEȘTI 

 

 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E 

 la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea închirierii unui spațiu din cadrul Spitalului Mun. Sf. Ierarh Dr. Luca Onești, 

pentru amenajarea unui centru de imagistică 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2008 privind aprobarea închirierii unui spațiu 
din cadrul Spitalului Municipal Onești, s-a aprobat închirierea prin licitație publică a unei 

suprafețe din cadrul spitalului pentru instalarea unui computer tomograf, în condițiile caietului 

de sarcini ce a stat la baza procedurii de atribuire. 
Având în vedere adresa nr. 13209/05.02.2016 formulată de către Spitalul Mun. Sf. Ierarh 

dr. Luca Onești și  nota de constatare nr. 20956/23.02.2016 a aparatului de specialitate, din care 

reiese faptul că spațiul închiriat nu este utilizat în scopul avut în vedere la atribuirea 

contractului, raportat la contractul de închiriere ce a intervenit ulterior prin cesionare, între 
Municipiul Onești și S.C. SUPER MEDEST S.R.L. respectiv contractul nr. 2/03.08.2015, s-a 
constatat rezilierea înainte de termen a contractului de închiriere. 

Întrucât Spitalul Mun. Sf. Ierarh dr. Luca este un centru zonal, apreciem că este 

oportună continuarea asigurării serviciilor medicale de imagistică celor peste 200.000 de 
locuitori din zona de vest a județului Bacău, și nu numai, și propun spre analiză și aprobare 
Consiliului Local al Mun. Onești, proiectul de hotărâre în forma prezentată, pentru a veni în 

sprijinul pacienților care necesită investigații complexe medicale, prin metode pe care în 

momentul de față Spitalul nu le poate asigura. 
 
 
 

 

 
VICEPRIMAR, 

Alexandru CRISTEA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI 
DIRECȚIA URBANISM 

                                                               
Compartiment Urbanism 

 
      Nr………….. din 20.04.2016                    

                 
 
 
       

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu din cadrul Spitalului Mun. Sf. 
Ierarh Dr. Luca Onești, pentru amenajarea unui centru de imagistică 

 

 
 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

Potrivit dispozițiilor art. 36, alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (2) c) 
consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, 
orașului sau municipiului, iar (5) în exercitarea atribuțiilor a) hotărăşte darea în administrare, 
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau 
municipiului, după caz (…) 

Conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică art. 14 alin. (1) și 
(2) și art. 15, 14(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului 
judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar 
contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului 
închiriat, potrivit specificului acestuia. 14(2) Contractul de închiriere se poate încheia, 
după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului 
de proprietate sau de administrare, 15 Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 
publică făcându-se prin licitaţie publică, în condiţiile legii.  

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local Onești a aprobat prin H.C.L. nr. 
73/2008 închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 86.70 mp din cadrul 
Spitalului municipal Onești pentru instalarea unui computer tomograf.  Raportat la H.G. 
1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, poziția 195, spațiul aparține 
domeniului public al municipiului Onești, și a fost transmis în administrarea Spitalului 
municipal prin H.C.L. 33/2003.  

Ulterior, prin Dispoziția 4112/2008 s-a aprobat procedura de organizare și 
desfășurare a licitației publice (…) pentru instalarea și funcționarea unui computer 
tomograf, precum și documentele acesteia ce fac parte integrantă, respectiv caietul de 
sarcini, care stipulează la cap.II că activitatea considerată adecvată bunului ce se închiriază 
este de natură medicală prin instalarea și funcționarea computerului tomograf. 



2 | 2 P a g i n i  
 

 

 

 

Contractul astfel rezultat în urma procedurii de atribuire, respectiv contract de 
închiriere nr. 163/2008 încheiat între municipiul Onești în calitate de locator și S.C. SUPER 
MEDITEST S.R.L. ca locatar, prelungit prin H.C.L nr. 31/2015 și cesionat către S.C. SUPER 
MEDEST S.R.L. prin contract de cesiune nr. 1/2015 în baza H.C.L. nr. 90/2015, prevede la 
art. 4 că în spațiul închiriat locatarul va desfășura activitățile prevăzute în caietul de 
sarcini. 

Urmare a adresei nr. 13209/05.02.2016 formulată de către Spitalul Mun. Sf. Ierarh dr. 
Luca Onești și a notei de constatare nr. 20956/23.02.2016 a comisiei de analiză numită prin 
dispoziția primarului, din care reiese faptul că spațiul închiriat nu este utilizat în scopul 
avut în vedere la atribuirea contractului, a intervenit notificarea locatarului S.C. SUPER 
MEDEST S.R.L. înspre respectarea clauzelor contractuale și a caietului de sarcini, ulterior 
intervenind și comunicarea de reziliere a contractului în consecința neconformării. 

Având în vedere atribuțiile legale conferite Consiliului Local, raportat la expunerea de 
motive a Primarului municipiului Onești privind aprobarea închirierii unui spațiu din cadrul 
Spitalului Mun. Sf. Ierarh Dr. Luca Onești, pentru amenajarea unui centru de imagistică, 
inițiativă în temeiul celor prezentate, urmează să deliberați. 

 

 

 
 
 
 
 
 

A R H I T E C T – Ş E F, 
Liviu BUZDUGAN 
 
 

 
 
Întocmit, 
Ing. Stanciu Gheorghe         



 

 

 
 
 
 

MEMORIU 
 

Către, 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

D-lui Prim-Ministru Dacian Cioloș 
 

 
Spre știință: 
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI 
ȘI RELAȚIEI CU MEDIUL DE AFACERI 
D-lui Viceprim-Ministru Cristian Borg 
 
 
 
 Viceprimarul Municipiului Onești și Consiliul Local Onești au luat act 
de un element foarte important din programul de guvernare al Guvernului 
pe care îl conduceți cu privire la faptul că reindustrializarea și refacerea 
grupurilor și platformelor industriale acolo unde ele mai există în diverse 
stadii fizice și funcționale, iar patronii sau autoritățile locale vor veni cu 
proiecte viabile de relansare economică, aspect cu un puternic impact 
social, vor fi prioritare pe agenda dumneavoastra de lucru. 
 
 Până la nivelul anului 1990 în zona industrială din Municipiul Onești, 
Județul Bacău a existat și funcționat platforma petrochimică Borzești, 
complex în structura căruia activau 7 mari societăți de producție, alte două 
mari societăți specializate în lucrări de mentenanță, precum și alte unități 
mici prestatoare de servicii.  
 

În această structură industrială activau peste 23.000 de salariați. 
Astăzi la începutul anului 2016 din marele complex au disparut complet 4 
unități, alte 3 unități sunt în procedură de insolvență/ faliment, o singură 



uzină are activitate de producție, respectiv uzina chimică și mai sunt activi 
la nivelul platformei cca. 1.300 salariați. 

 
Cel puțin la nivelul Rafo Onești, în perioada anilor 2010 – 2015 

unitatea a respectat în totalitate disciplina financiară și nu a înregistrat nici 
o datorie bugetară, comercială, salarială, a realizat toate condițiile de 
conformare și autorizare la condițiile de mediu, a păstrat și păstrează în 
stare perfectă de conservare toate activele aferente instalațiilor, unitatea 
putând fi repornită după implementarea unui program de modernizare 
invesții. 

 
Administrația locală a venit în sprijinul unităților industriale de pe 

platforma Borzești, în anul 2012, prin reducerea impozitelor pe clădiri și 
terenuri la valoarea minimă, corespunzătoarei zonei D de impozitare, însă 
această măsură trebuie consolidată cu un sprijin consistent la nivel 
guvernamental care să conducă la relansare economică. 

 
Întrucât pentru administrația publică locală este vitală atât păstrarea 

locurilor de muncă, cât și crearea altor locuri de muncă în zona industrială, 
printr-o analiză corectă și completă a  posibilității revenirii măcar parțial în 
activitate a unităților care au funcționat pe platforma petrochimică Borzești, 
inclusiv prin reluarea funcționării Rafo Onești, vă solicităm să analizați la 
nivelul Guvernului și al ministerului de resort variantele de susținere și 
reactivare a unei părți din Platforma Borzești care prezintă șanse viabile de 
relansare economică. 

 
În acest context, vă invităm pe plan local să constatați faptul că la 

nivelul Platformei Borzești există toată infrastuctura necesară și specialiști 
în toate domeniile care pot completa locurile de muncă ce pot să apară prin 
redeschiderea unor unități viabile, să invitați la nivelul ministerului de resort 
o delegație din care să facă parte conducătorii de unități din zonă pentru a 
prezenta și susține varianta de dezvoltare și relansare a Platformei 
Industriale Borzești. 

 
Cu stimă, 
 
    VICEPRIMAR,    CONSILIER LOCAL DELEGAT, 
Alexandru CRISTEA    Nicolae GNATIUC 
 

CONSILIERI LOCALI, 



Agapi Mircea  
 

Alexe Corina  
 

Antohe Marica Loredana 
 

Brînzaniuc Adrian  
 

Buzdugan Vasile  
 

Ene Gheorghe  
 

Florian Constantin  
 

Jitcovici Vicenţiu Aurelian  
 

Lazăr Aurel  
 

Lemnaru Emil  
 

Martin Ştefan  
 

Oprea Danuţ  
 

Pașcu Apăvăloaie Elena 
 

Sergentu Adrian  
 

Stan Lucian  
 

Tofan Ion  
 

Zarzu Octavian Ciprian  
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