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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU                
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 27.02.2006, în sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Bacau. 
D-na Secretar Maria Jinga deschide sedinta si precizeaza ca în conformitate cu 

dispozitiile art. 40 (1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administratia publica locala, ulterior 
modificata si completata, s-a convocat prin Dispozitia nr. 302 din 20.02.2006, Consiliul 
Local al Municipiului Bacau, în sedinta ordinara.   

În sala sunt prezenti un numar de 20 de consilieri, iar sedinta este legal constituita si 
îsi poate începe lucrarile. 

Lipsesc din sala: domnul consilier Botezatu Petrica care este plecat în strainatate, 
domnul consilier Ion Raducan  care este internat la spital si domnul consilier Lucas 
Laurian-Iulian care este suspendat. 
 D-na Secretar Maria Jinga, supune atentiei Consiliului Local procesele verbale ale 
sedintelor din data de 19.01.2006 si 02.02.2006. 
 Vom prezenta rezultatului votului printr-un singur tabel, având în vedere ca acesta a 
fost identic pentru cele doua procese verbale. 
 Nefiind discutii, D-na Secretar Maria Jinga supune votului membrilor Consiliului 
Local procesele verbale din 19.01.2006 si 02.02.2006. 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 20   
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 Cu 20 voturi „pentru“ procesele verbale din 19.01.2006 si 02.02.2006 au fost 
aprobate. 
 
 Dl. presedinte de sedinta Damian Aurel invita executivul ca în urmatoarele 30 de 
minute, sa raspunda întrebarilor si interpelarilor domnilor consilieri. 
   
 Dl. consilier Bogatu George doreste sa afle de la domnul viceprimar Scripat 
Constantin cum intentioneaza sa rezolve problema cu transportul în municipiul  Bacau. 
 D-na consilier Sibisteanu Livia îi informeaza pe domnii consilieri ca proiectul Phare 
pentru doua scoli , în care sunt si dumnealor implicati, printr-un parteneriat, se deruleaza în 
conditii foarte bune, aceasta fiind si parerea evaluatorilor europeni. Însa, cele 5 procente cu 
care contribuie Consiliul Local este necesar a fi virate pentru o buna derulare a proiectului 
în continuare. Primaria a trimis o adresa prin care informa ca beneficiarii proiectului 
trebuie sa trimita întâi facturile si dovada platilor efectuate si apoi vor fi virati banii. 
Doamna consilier le reaminteste domnilor consilieri ca regulamentul de finantare Phare 
prevede exact contrariul. 
 Dumneaiei doreste sa semnaleze o alta problema, referitoare la Centrul de Educatie 
Integrata. A cercetat în arhivele Inspectoratului Scolar Bacau si a gasit Protocolul încheiat 
între Inspectoratul Scolar si Consiliul Judetean, care prevede faptul ca o data cu predarea 
institutiei se preda si cladirea în care aceasta îsi desfasoara activitatea, si deci Consiliul 
Local trebuie sa primeasca de la Consiliul Judetean si vechea incinta a Centrului de 
Educatie Integrata.  
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache o roaga pe d-na director Calustian sa preia o 
copie dupa Protocol si îi multumeste doamnei consilier pentru ajutorul acordat. 
 Dl. consilier Craciun Constantin doreste sa stie daca au început lucrarile de 
reabilitare în scoli, si mai ales la scoala nr. 2, deoarece se primesc tot timpul sesizari de la 
aceasta institutie de învatamânt în ceea ce priveste grupurile sanitare. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache îi informeaza pe domnii consilieri ca lucrarile de 
reabilitare a scolilor merg foarte bine, la Scoala nr. 2 deja s-a reparat o sala de clasa, un 
laborator, însa lucrarile au fost sistate deoarece este foarte probabil sa primeasca o suma 
importanta de bani de la ministerul de resort pentru o reabilitare totala a scolii. S-a reusit ca 
Liceul Pedagogic si Liceul Ferdinand sa fie introduse pe o lista cu monumente istorice ce 
urmeaza a fi reabilitate. 
 D-na consilier Sibisteanu Livia cunoaste faptul ca la Liceul Pedagogic s-a mai 
realizat în anul 2003 un studiu de fezabilitate si un program de reabilitare si îl sfatuieste pe 
domnul Primar sa le caute la Primarie, pentru a nu se face acelasi lucru de doua ori. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache cunoaste acest fapt si îi asigura pe domnii 
consilieri ca se vor efectua alte lucrari decât cele ce s-au efectuat deja. 
 Dl. consilier Pintilie Emil a primit solicitari din partea cetatenilor în ceea ce priveste 
calitatea foarte proasta a apei. Dumnealui considera ca ar trebui protejati consumatorii, iar 
procentul de 10% ce se va scadea din facturi nu este suficient. Cetatenii trebuie anuntati 
atunci când se fac lucrari sau sunt defectiuni în retea ce duc la scaderea calitatii apei. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi vine cu o sesizare din partea cetatenilor ce locuiesc pe 
strada Castanilor nr. 3, care sunt nelamuriti în privinta demontarii leaganelor aflate în zona 
si a disparitiei unei parcari. De asemenea,  dl. consilier pune problema apei potabile din 
municipiul Bacau si doreste sa afle de la dl. Director Craiovan care este motivul pentru 
care se întârzie micsorarea facturilor, asa cum s-a promis. Dumnealui banuieste ca premiile 



 3

acordate la RAGC de sarbatori nu au fost amânate asa cum sunt amânate reducerile la 
factura. 
 Dl. consilier Lupu Gabriel – Stanica doreste sa faca referire la trei probleme, si 
anume: spatiul verde situat în fata Stadionului Municipal care a devenit o groapa de gunoi 
si nimic nu mai aminteste de parcul care era altadata, dumnealui considerând ca trebuie 
luate masuri în acest sens; a doua problema pe care o ridica se refera la lipsa patrulelor 
Politiei Primariei, a jandarmilor din teren. Cu o seara în urma, mama dumnealui a fost 
agresata pe o straduta din Bacau, suferind multiple leziuni si tot timpul cât a stat cu politia 
pentru cercetari, prin zona nu a trecut nici o patrula. A treia problema este reprezentata de 
demisia dumnealui din Partidul Democrat, datorata unor motive personale actualmente 
devenind consilier independent.  
 Dl. consilier Munteanu Petru este nemultumit de faptul ca primeste mapa pentru 
sedinta cu întârziere si de multe ori în alta forma decât este prevazut pe ordinea de zi. 
Dumnealui doreste sa fie respectate prevederile legale conform carora mapa pentru o 
sedinta ordinara trebuie predata catre domnii consilieri cu cinci zile înainte de aceasta. Nu 
este de acord sa fie introduse atât de multe proiecte peste ordinea de zi. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache nu îsi asuma raspunderea în aceasta situatie si îl 
asigura pe domnul consilier ca cei ce se fac vinovati de întârzierea proiectelor vor fi 
sanctionati, dumnealui referindu-se la Compartimentul de lucru al Consiliului Local. 
  Dl. consilier Bogatu George cunoaste faptul ca volumul de munca pentru pregatirea 
unei sedinte este foarte mare si considera ca, uneori, domnii consilieri trebuie sa dea 
dovada de întelegere. Dl. consilier a intervenit deoarece pe ordinea de zi se afla un proiect 
initiat chiar de dumnealui care se refera la acordarea salariului de merit domnului Isofachi 
Gheorghi. Dupa initierea acestui proiect a realizat ca si domnul Caleap Florin este 
îndreptatit sa primeasca salariu de merit, având în vedere ca domnii consilieri colaboreaza 
foarte bine cu domnul Caleap. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache explica faptul ca legea nu permite acordarea 
salariului de merit ambilor angajati, însa doreste si dumnealui gasirea unei solutii pentru 
rezolvarea acestei probleme. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi propune ca salariul de merit sa fie primit de catre dl. 
Caleap, deaoarece dl. Isofachi detine si o pensie, are salariul mai mare si considera ca 
tinerii trebuie promovati si în plus, domnului Isofachi i-a mai fost acordat salariul de merit 
în ultimii trei ani. 
 Dl. consilier Bogatu George nu este de acord cu propunerea d-lui Corodeanu, fiind 
de parere ca trebuie gasita o solutie si pentru dl. Caleap fara ca dl. Isofachi sa sufere din 
aceasta cauza. 
 Dl. consilier Bîrzu Ilie roaga executivul ca în programul de reabilitare a scolilor sa fie 
prins si Liceul N.V. Karpen care necesita asfaltarea curtii scolii, si realizarea unei cai de 
acces. A doua problema se refera la Centrul de Zi preluat de la Consiliul Judetean Bacau, 
aflat pe strada Ghioceilor, în sensul ca parintii au solicitat sa le fie pus la dispozitie un 
mijloc de transport pentru copii deoarece marea majoritate locuiesc în celalalt capat al 
orasului. Domnul consilier a solicitat, într-o sedinta anterioara, un raspuns referitor la o 
cale de acces pe strada Oituz nr. 1. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache îl asigura pe domnul consilier ca s-a interesat de 
aceasta situatie si a aflat ca realizarea unei cai de acces la acest numar este imposibila. De 
asemenea, referitor la Liceul Karpen, dl. Primar îsi aminteste ca au fost virate catre acesta 
sume importante de bani. 
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 D-na consilier Sibisteanu Livia îsi aminteste ca Liceul Karpen a fost trecut pe o lista 
înaintata catre Ministerul Educatiei tocmai datorita faptului ca îi fusese distrusa curtea în 
urma inundatiilor. Dumneaiei se întreba daca acesti bani au sosit. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache cunoaste faptul ca banii solicitati nu au fost 
primiti. 
 Dl. consilier Damian Aurel aduce în discutie problema de la Stadionul Municipal. În 
acest week-end se vor relua partidele de fotbal, însa datorita neîntelegerilor, cea de a doua 
repriza de duminica este posibil sa se desfasoare în întuneric, plata facturilor de catre 
Primarie fiind sistata.  FCM a trimis o adresa catre Primarie la mijlocul lunii februarie si de 
atunci nu s-a primit nici un raspuns. Momentan, situatia este neclara datorita lipsei de 
comunicare dintre club si Primarie. O alta problema ar fi faptul ca adresa initiala a fost 
trimisa de catre Primarie si nu de Consiliul Local, acesta fiind cel ce raspunde de Stadionul 
Municipal. Trebuie gasita neaparat o solutie pentru rezolvarea acestei probleme. Conform 
Legii 350, care reglementeaza obtinerea de fonduri de la consiliile locale, fiecare consiliu 
local trebuie sa întocmeasca o metodologie proprie pentru accesarea acestor sume de bani. 
Cum aceasta nu exista momentan la Consiliul Local Bacau, dl. consilier se întreaba care 
este situatia actuala a Stadionului Municipal si daca facturile vor fi achitate în continuare 
de catre Primarie. 
 Dl. Giosanu Constantin aduce la cunostinta domnului consilier faptul ca FCM a fost 
anuntat cu 30 de zile înainte de intentia Primariei de a sista plata facturilor de la data de 1 
martie 2006. Dumnealui reaminteste ca FCM Bacau poate sa faca proiecte pentru a obtine 
fonduri nerambursabile, iar pâna atunci este obligat sa se întretina din fonduri proprii. 
 Dl. consilier Damian Aurel este de parere ca aceasta situatie nu este normala tinând 
cont de faptul ca nu exista înca nici un criteriu de obtinere a fondurilor nerambursabile. 
Dumnealui întelege ca de la 1 martie plata facturilor nu va mai fi efectuata de Primarie. Dl. 
consilier este nemultumit deoarece aceasta decizie a fost luata de catre Primarie si nu de 
Consiliul Local, asa cum este normal. Aceasta decizie poate fi imputata ulterior 
consilierilor locali având în vedere ca Stadionul Municipal se afla în administrarea 
Consiliului Local Bacau. 
 Dl. Viceprimar Scripat Constantin doreste sa raspunda la interpelarea d-lui consilier 
Bogatu, în ceea ce priveste transportul în Bacau. În urma analizei activitatii de transport s-a 
observat ca mai sunt cinci aspecte ce trebuie rezolvate, si anume:  
- firmele de turism ce detin autocare, microbuze, le parcheaza în imediata apropiere a 
sediilor. Aceste firme au fost identificate si li s-a trimis adresa prin care au fost sfatuiti sa 
le parcheze în garajele proprii; 
- exista persoane care efectueaza transport clandestin si aveau ca punct de plecare statia 
Selena de la Piata Centrala. În urma depistarii acestora, ei si-au mutat statia lânga Liceul 
Economic. Momentan se încearca eliminarea acestora; 
- în urma unei dezbateri publice organizata la Casa de Cultura s-a constatat ca în 
municipiul Bacau îsi desfasoara legal activitatea 730 de taxiuri iar 200 functioneaza fara 
autorizatie. În Bacau sunt 280 de locuri de parcare si practica a demonstrat ca sunt 
suficiente pentru un numar de 500 de taxiuri, deci în viitor nu se vor elibera mai mult de 
500 de autorizatii de functionare. Cetatenii nu vor avea de suferit în urma acestei decizii, 
deoarece se are în vedere introducerea unor noi trasee de autobuz; 
- o alta problema este aceea cu AOTTP-ul, problema ce trebuie solutionata pâna se da 
sentinta de la Tribunalul Suceava, în sensul ca ambele societati de transport trebuie sa 
achite taxele aferente desfasurarii activitatii; 
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- dl. Viceprimar considera ca ar trebui modificata o hotarâre de consiliu mai veche, 
conform careia transportatorii ce fac legatura cu comunele limitrofe nu au voie sa opreasca 
în oras decât o singura data. Dumnealui este de parere ca aceasta hotarâre este în 
detrimentul cetatenilor care sunt nevoiti sa schimbe mai multe mijloace de transport, din 
acest motiv. 
 D-ra consilier Mironescu Roxana considera ca ar fi necesara înfiintarea unui traseu, 
eventual la sfârsitul saptamânii, catre cimitirul Sarata. 
 Dl. Viceprimar Scripat Constantin îi anunta pe domnii consilieri ca mai sunt 
solicitari pentru înfiintari de noi trasee care sa faca legatura între oras si noile cartiere 
ANL. 
 D-na director Marcu Viorica doreste sa raspunda interpelarii domnului consilier 
Corodeanu referitor la strada Castanilor nr. 3. Acest teren de 1000 de metri patrati a fost 
pus în posesia  catre mostenitorii Avram care au cerut taierea copacilor si ridicarea  
jocurilor pentru copii, actiune ce a dus la nemultumirea cetatenilor din zona, motiv pentru 
care lucrarile au fost sistate. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi a aflat de la cetateni ca este posibil ca în zona sa fie 
construit un alt bloc. 
 Dl. consilier Bogatu George cunoaste situatia si pe unul dintre mostenitori si a aflat 
ca acesta doreste sa vânda terenul, însa teren efectiv construibil nu reprezinta nici macar 
30% din suprafata. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache îi informeaza pe domnii consilieri ca sunt peste 
1000 de cereri pentru retrocedare de terenuri ce vor trebui solutionate. Legea îi obliga ca în 
cazul în care terenul solicitat nu are utilitati pe el sau nu este întrebuintat sa fie restituit 
exact acolo unde a avut cetateanul proprietatea. Daca în urma retrocedarii cetateanul va 
dori sa construiasca, certificatul de urbanism si autorizatia de constructie se vor obtine 
numai conform legilor în vigoare, cu respectarea regulamentului de urbanism. Le aminteste 
celor ce detin teren pe liziera din fata spitalului si a parcului ca nu se va permite sa se 
construiasca nimic. Îi informeaza pe domnii consilieri ca de la 1 martie numai dumnealui 
va mai semna certificatele de urbanism, deoarece asa prevede legea. 
 D-na director Marcu Viorica raspunde la interpelarea domnului consilier Lupu si îl 
informeaza ca faleza parcului Cancicov este proprietatea unor cetateni din municipiul 
Bacau care au fost, deocamdata, rugati sa actioneze, în sensul curatirii zonei în discutie. 
Bineînteles ca daca acestia nu vor întretine spatiul verde, Primaria va face acest lucru 
deoarece terenul se afla într-o zona centrala si nu poate fi lasat în paragina. În ceea ce 
priveste mobilierul din zona, acesta va fi recuperat. 
 Dl. consilier Bogatu George detine informatii conform carora doua hotarâri de 
consiliu au fost atacate si doreste sa stie daca acest lucru este adevarat. 
 D-na Secretar Maria Jinga îl asigura pe domnul consilier ca informatia pe care o 
detine este eronata. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache îi anunta pe domnii consilieri ca o dispozitie a 
fost atacata de Prefectura, de fapt, Primaria a fost facuta atenta în ceea ce priveste 
legalitatea acelei dispozitii. 
  
 
       Nemaifiind interpelari, Dl. presedinte de sedinta, Damian Aurel, îl invita pe dl. 
Primar Ing. Romeo Stavarache sa prezinte lista de invitati si ordinea de zi a sedintei, 
dupa cum urmeaza: 
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 1. Proiect  de hotarâre privind aprobarea la S.C. CET S.A. Bacau a : 
      1. Executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ; 
      2. Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ; 
      3. Programului de investitii pe anul 2006. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
2. Proiect de hotarâre privind avizarea ajustarii tarifului de producere, distributie si 
furnizare a energiei termice sub forma de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani din 
municipiul Bacau, alimentati din centrale termice de cvartal, aprobate prin H.C.L. 
nr.152/23.06.2005. 
             Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, al Planului de 
Investitii din surse proprii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2006, ale 
Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau. 
          Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

  
4. Proiect de hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Bacau, a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Gospodarie Comunala Bacau, în vederea scoaterii lor din functiune, casarea si valorificarea 
acestora. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
5. Proiect de hotarâre privind repartizarea unui consilier local , în Comisia de Specialitate 
nr. 2 „Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Gospodarie Comunala si Energie Termica, 
Investitii, Protectia Mediului si Reconstructie Ecologica” a Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, fiind cea de-a  doua  comisie la care se repartizeza. 
             Initiatori – Consilieri Locali 

 
6. Proiect de hotarâre privind desemnarea a doi consilieri  locali care  vor face parte din 
comisia de concurs sau examinare a candidatilor pentru functia vacanta de Secretar al 
Municipiului Bacau. 
      Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
7. Proiect de hotarâre privind înfiintarea în municipiul Bacau a „SERVICIULUI 
VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA”. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea acordarii sprijinului financiar studentilor care 
urmeaza cursuri universitare de lunga durata precum si absolventilor cursurilor universitare 
de lunga durata , în ambele situatii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state si 
reorganizarea „ Comisiei municipale ”pentru analiza si selectarea cererilor acordarii 
sprijinului financiar acestor beneficiari. 
     Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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9. Proiect de hotarâre  privind scutirea Politiei Primariei municipiului Bacau de la plata 
taxelor judiciare de timbru, altele decât cele datorate pentru cererile, actiunile si caile de 
atac ce au ca obiect venituri publice. 
   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
10. Proiect de hotarâre privind blocarea, si/sau ridicarea, transportul, depozitarea în spatii 
special amenajate si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe 
drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacau. 
   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
11. Proiect de hotarâre  privind  modificarea si completarea HCL nr.387/17.11.2003, care 
cuprinde  Regulamentul de organizare si efectuare a transportului public urban de persoane 
si bunuri în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Bacau, ce a intrat în vigoare la data de 
01 ianuarie 2004, modificata prin HCL nr.244/2004, HCL NR.287/2004, HCL nr.352/2005 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
12. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea hotarârii Consiliului Local al 
Municipiului Bacau nr.87/29.04.2002, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare a Pietelor agroalimentare, târgurilor si oboarelor în municipiul Bacau. 
            Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
13. Proiect de hotarâre privind abrogarea, începând cu data de 01 martie 2006 a 
prevederilor H.C.L. nr.50/1994 si ale aliniatului (2) Anexa nr.6 – „Cuantumurile taxelor 
percepute de catre Serviciul de Stare Civila Bacau în anul 2006” din H.C.L. Bacau 
nr.7/19.01.2006. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
14. Proiect de hotarâre privind respingerea cererii nr.17/08.12.2005 înregistrata sub nr. 
43907/ 09.12.2005 formulata de SC „ALOGEN” SRL prin administrator Cucu Viorel 
Ciprian, cu domiciliul în Bacau. str. Pictor Aman  nr. 94, Sc. A, ap. 18 înaintata de 
Cabinetul Individual de Avocatura „Napa Ovidiu Florentin”, prin care a solicitat abogarea 
Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.212/21.07.2005. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
15. Proiect de hotarâre  privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci în 
cimitirul Sarata Bacau, doamnei Barcaru Aurora din Bacau, beneficiara a Legii 
nr.189/2000. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
16. Proiect de hotarâre  privind eliberarea unui membru din Consiliul de Administratie la 
Spitalul de Pneumoftiziologie ( TBC ) Bacau, si numirea unui alt membru.  
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
17. Proiect de hotarâre privind aprobarea constituirii unei comisii de atestare a 
persoanelor fizice pentru a îndeplini functia de administrator de imobil si abrogarea H.C.L. 
nr. 198/ 2001. 
      Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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18. Proiect de hotarâre  privind aprobarea, schimbarii denumirii Centrului de Îngrijire si   
Asistenta Bacau a Organigramei, a Statului de functii, a numarului de personal si a 
Regulamentului de organizare si functionare, sub denumirea noua propusa „Caminul 
pentru Persoane Vârstnice Bacau”. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
19. Proiect  de  hotarâre privind aprobarea listelor nominale pe luna MARTIE 2006 a 
unor categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de 
abonamente gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport 
în comun  pe o perioada  de o luna. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

  
20. Proiect de hotarâre  privind modificarea si completarea Hotarârii nr.10/19.01.2006 a 
Consiliului Local al Municipiului Bacau , precum si a Organigramei, a Statului de functii, a 
Regulamentului de Organizare si Functionare ale Serviciului Public de Asistenta Sociala  
al Municipiului Bacau  si aprobarea fiselor de  evaluare a posturilor nou create. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

  
21. Proiect de hotarâre privind acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului 
bugetar 2006 doamnei Ioana Serenela Calustian - Director al Serviciului Public de  
Asistenta  Sociala al Municipiului Bacau . 
    Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
   
22. Proiect de hotarâre privind acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului 
bugetar 2006 domnului Victor Salomia - Director al Centrului de Îngrijire si Asistenta  
Bacau. 
   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
23. Proiect de hotarâre privind acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului  
bugetar 2006, unui salariat din „Aparatul Permanent” al Consiliului Local al  Municipiului  
Bacau. 
   Initiatori – CONSILIERI LOCALI 

 
24. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE  LOCUINTA P +1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.DEPOULUI NR.41 
din municipiul Bacau. 
      BENEFICIAR  :  VINTU MARICICA       
   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
25. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+2+M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.PRELUNGIREA 
BRADULUI, NR. 107 din municipiul Bacau. 
      BENEFICIAR  :  FICAU LAURENTIU        
    Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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26. Proiect de hotarâre privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, cu oferte în 
plic sigilat, a terenului pe care este amplasat obiectivul de investitii „Strandul Tineretului” 
apartinând domeniului public al Municipiului Bacau, situat în intravilanul Municipiului 
Bacau, str. Stefan cel Mare. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
27. Proiect de hotarâre privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, cu oferte în 
plic sigilat, a terenului în suprafata de 1.389,87 m.p. apartinând domeniului privat al 
Municipiului Bacau situat în intravilanul Municipiului Bacau, str.  Aviatorilor nr.28. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   

 
28. Proiect de hotarâre privind concesionarea directa a loturilor de teren situate în 
intravilanul  Municipiului Bacau, a caror  suprafete si beneficiari sunt prevazute în anexa 
nr. 1. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   

 
29. DIVERSE . 
- A. Analiza activitatilor în domeniul situatiilor de urgenta desfasurate la nivelul 
municipiului Bacau în perioada 15.03.2005-30.11.2005. 
  Referent de specialitate  Mihai Valeriu – Conducatorul Compartimentului Protectie Civila 

 
- B. Informare privind modul de solutionare a cauzelor Dosar nr. 4002/ 2005 si Dosar 
nr.7045/C.A/2005-TRIBUNALUL BACAU. 
       Consilier Juridic Lazarica Ionel 

 
- C. Raport de activitate pentru anul 2005 al Comisiei nr.1 pentru activitati economico-
financiare, buget, administrarea patrimoniului si agricultura. 
      Consilier Roxana Mironescu – Presedinte de Comisie 
 
- D. Grafic privind planificarea audientelor ce se vor fi tinute de catre domnii consilieri 
locali, la sediul Primariei în perioada 03 ianuarie- 30 iunie 2006. 
          Consilier Juridic Isofachi Ghiorghi 
 
- E. Propuneri privind actualizarea grupurilor de consilieri în Consiliul Local al 
Municipiului Bacau. 
           Consilier Juridic Isofachi Ghiorghi 
 
PESTE ORDINEA DE ZI 
- F. Proiectul de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 
AMENAJARE PIATA CENTRALA- municipiul Bacau Faza studiu de fezabilitate. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   
 
 
 Dl. consilier Bîrzu Ilie doreste sa faca o observatie în legatura cu proiectul de 
hotarâre care are în vedere ca un consilier local sa faca parte si din comisia de specialitate 
nr. 2. Dumnealui a participat la lucrarile acestei comisii în calitate de invitat si a constatat 
ca lucrurile au decurs pe un fagas normal si nu s-au înregistrat greutati datorate lipsei unui 
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membru, motiv pentru care îi si felicita pe membrii comisiei. Din acest motiv dl. consilier  
nu considera oportuna intrarea unui al cincilea membru în comisie si insista ca unul dintre 
initiatorii proiectului de hotarâre sa revina asupra deciziei luate. 
 Dl. consilier Placinta Petru este de acord cu propunerea domnului consilier Bîrzu si 
considera oportuna scoaterea proiectului de pe ordinea de zi. Trebuie, de asemenea, avut în 
vedere si faptul ca dl. Lucas poate reveni în orice moment, deoarece dumnealui este doar 
suspendat. 
 Dl. Isofachi Gheorghi este de parere ca nu se poate trece peste optiunile domnilor 
consilieri, deci unul dintre acestia trebuie sa îsi retraga cererea de intrare în comisia de 
specialitate nr. 2. 
 Dl. consilier Damian Aurel îsi anunta dorinta de a candida în continuare pentru a 
intra în aceasta comisie. 
 Dl. consilier Bîrzu Ilie considera ca acest proiect nu mai exista din momentul în care 
unul dintre initiatori îsi retrage sustinerea pentru proiectul de hotarâre. 
 D-na Secretar Maria Jinga este de acord cu domnul Bîrzu si  cu propunerea de  
retragere a acestui proiect de pe ordinea de zi. 
 D-ra consilier Mironescu Roxana propune retragerea de pe ordinea de zi de astazi a 
proiectului de hotarâre  de la punctul 4, deoarece a stârnit foarte multe controverse. 
Dumneaiei este de parere ca ar trebui constituita o comisie care sa mearga la fata locului si 
sa analizeze starea bunurilor ce se doreste a fi casate. Având în vedere ca în Consiliul 
Local exista o comisie economica, dumneaiei considera ca aceasta este cea care trebuie sa 
se ocupe de aceasta problema. 
 Dl. director Craiovan arata  ca este inoportuna constituirea unei noi comisii, având în 
vedere ca o comisie din partea Primariei a analizat deja starea mijloacelor fixe propuse 
pentru casare. Prin aceasta masura se pierd bani deoarece o firma din Germania deja a fost 
contractata pentru a efectua lucrari. 
 D-ra consilier Mironescu Roxana îl asigura pe dl. director Craiovan ca noua comisie 
va actiona cu operativitate, iar lucrurile nu vor fi tergiversate. Având în vedere ca aceasta 
lucrare se aproba de catre Consiliul Local, nu considera ca deranjeaza. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi  arata ca s-a deplasat împreuna cu comisia din partea 
Primariei ce a analizat mijloacele fixe date spre casare. Investitia facuta în anul 2000 a 
costat peste 80 miliarde lei si datorita unei sume de 10 miliarde, nu a mai fost finalizata. 
Este de parere ca aceasta situatie s-a creat datorita unui management defectuos. În sase ani, 
râul Bistrita ar fi fost mult mai putin poluat daca investitia era dusa la bun sfârsit. De 
asemenea, a sesizat ca acolo mai exista si o conducta prin care se pierd mii de metri cubi de 
apa, care sunt platiti de catre cetatenii municipiului Bacau. Mergând împreuna cu aceasta 
comisie,  dl. consilier a sesizat foarte multe nereguli si considera ca acel contract de 
management semnat de dl. Craiovan îl obliga sa gaseasca si solutii pentru recuperarea a 
macar o parte din cele 80 de miliarde de lei ce se pierd prin aceasta casare. De exemplu, 
considera ca o parte din vanele ce se dau spre casare pot fi utilizate de catre CET. Domnul 
consilier ar dori sa cunoasca drepturile salariale ce îi revin d-lui director Craiovan si tuturor 
persoanelor ce detin functii de conducere la RAGC. 
 Dl. consilier Bogatu George nu este de acord cu opiniile d-lui consilier Corodeanu si 
explica faptul ca în realizarea unei investitii se întâmpla ca lucrurile sa nu mearga asa cum 
au fost prevazute. De asemenea, utilajele date spre casare nu mai sunt de actualitate, si cu 
toate ca nu au fost utilizate, o uzura exista, de aceea nu pot fi preluate de catre CET. 
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Dumnealui considera ca nici cel mai bun manager nu poate face ca apa sa nu mai fie 
murdara, atâta timp cât reteaua de canalizare este foarte veche si foarte scump de înlocuit. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache insista ca domnii consilieri sa nu mai discute în 
contradictoriu si îl roaga pe dl. director Craiovan sa explice ce s-a întâmplat cu acea 
investitie de nu a mai fost finalizata. 
 Dl. director Craiovan le explica domnilor consilieri ca aceasta investitie s-a proiectat 
în anii 70, la nivelul tehnologiei existente atunci si s-a actualizat în timp, în limita 
posibilitatilor. Îi asigura pe domnii consilieri ca, chiar daca aceasta investitie s-ar fi pus în 
functiune în 1998, oricum ar fi venit momentul când cei de la mediu sau UE ar fi impus 
retehnologizarea statiei de epurare. Dl. director sustine ca astfel de tehnici sunt practicate la 
toate marile întreprinderi, intrând la casare bunuri cu valoare mult mai mare. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi doreste sa afle de la dl. director Craiovan care este 
motivul pentru care s-au mai achizitionat acele pompe daca s-au dovedit a fi inutile. 
 Dl. Isofachi Gheorghi le explica domnilor consilieri ca s-a intentionat scoaterea 
acestui proiect de hotarâre de pe ordinea de zi, deoarece dumnealui considera ca în prima 
faza trebuia propusa spre avizare sistarea investitiei, trecerea bunurilor în domeniul public 
al municipiului si abia ulterior, casarea mijloacelor fixe. Dumnealui îl roaga pe dl. 
Craiovan sa caute în arhiva RAGC documente legate de aceasta investitie pentru a se 
pregati un nou proiect de hotarâre ce va intra pe ordinea de zi a unei sedinte extraordinare 
ce se va organiza în prima decada a lunii martie. 
 Dl. consilier Placinta Petru, din experienta pe care a acumulat-o, le explica domnilor 
consilieri ca orice tehnologie se bazeaza pe utilaje specifice domeniului de activitate. 
Sistarea unei lucrari duce la inventarierea utilajelor,  conservarea acestora, iar la reluarea 
respectivei lucrari, daca utilajele au fost depasite, se gasesc solutii pentru valorificarea lor 
si apoi se trimit spre casare. Dl. consilier considera ca observatiile d-lui Corodeanu sunt 
pertinente. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache doreste sa adreseze trei întrebari d-lui director 
Craiovan, si anume: 
- daca în bugetul RAGC au fost prinse, de-a lungul timpului, investitii; 
- în ce an a fost hotarâta o noua investitie; 
- câti bani au fost investiti dupa 1995 si cine a hotarât aceste investitii. 
  Dl. director Craiovan  - arata ca a scos deja din arhiva RAGC documentele solicitate 
de dl. Isofachi si cunoaste faptul ca investitia a fost promovata în anul 1984 de catre 
Consiliul Popular. Ultima solicitare de finantare a fost formulata de catre RAGC în 1998, 
iar în ultimii 8 ani nu s-au mai facut alocari de fonduri. Vechea investitie nu a fost sistata 
printr-o hotarâre de consiliu deoarece s-a considerat ca poate fi reluata în orice moment, 
însa nu au mai existat fonduri suficiente. În anul 2003 a fost semnat un memorandum, însa 
atunci nu se putea sista investitia deoarece nu se tinuse licitatia pentru a se stabili firma ce 
va efectua lucrarile de casare si valorificare. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi nu este de acord cu parerile d-lui director Craiovan, 
considerând ca se contrazice în afirmatii. 
          Nemaifiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga, face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu ordinea de zi cu modificarile propuse, în sensul 
scoaterii de pe ordinea de zi a punctelor 4 si 5. 
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VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 20   

 
Cu 20 voturi „pentru“ ordinea de zi a fost aprobata. 

  
 D-na Secretar Maria Jinga întreaba daca nici unul din cei 20 consilieri prezenti nu 
se afla în conflict de interese în legatura cu punctele aflate pe ordinea de zi. 
 D-na consilier Dima Carmen anunta ca se va abtine la punctul 15 al ordinii de zi, 
având în vedere ca acest proiect o priveste pe mama dumneaiei. 
 
 
    1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea la S.C.  CET S.A. Bacau a : 
      1. Executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ; 
      2. Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ; 
      3. Programului de investitii pe anul 2006. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
        Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2 si 3. 
 
 Dl. consilier Bîrzu Ilie îsi aminteste ca în anul precedent a existat o cerere catre 
Guvern pentru preluarea de catre Consiliul Local a unei hidrocentrale pentru S.C. CET 



 13

S.A.. Dumnealui propune ca în acest an sa fie reluata aceasta tentativa de preluare a 
hidrocentralei, considerând-o benefica pentru Consiliul Local. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache îl asigura pe dl. consilier ca se vor relua 
tratativele pentru obtinerea acestui obiectiv, cu toate ca anul precedent s-a primit raspuns 
negativ în acest sens. 
 Dl. director Dragusanu cunoaste faptul ca aceasta centrala poate fi preluata numai 
contra cost. 
 Dl. consilier Damian Aurel, studiind bugetul de la S.C. CET S.A., a sesizat faptul ca 
în anul 2005 s-au înregistrat pierderi de circa 108 miliarde si doreste sa afle care a fost 
rezultatul pe 2004, pentru a-si putea face o idee asupra situatiei CET Bacau. 
 Dl. director Dragusanu îi informeaza pe domnii consilieri ca în 2004 pierderile s-au 
situat la un nivel de 48 miliarde lei, însa trebuie avut în vedere faptul ca 53 miliarde lei 
înregistrate ca pierderi în bugetul de anul acesta sunt reprezentate de diferente de curs 
valutar la datorii ce trebuiesc rambursate pâna în 2010. Deci, acestea nu sunt pierderi 
efective, ci în acest mod sunt consemnate în buget. Totusi pierderile din exploatari au fost 
reduse de la 260 miliarde lei în anul 2003 la 33 miliarde lei în 2005. În acest moment se 
încearca mentinerea la acest nivel a pierderilor, pâna când se va reusi o retehnologizare. Se 
încearca o modernizare a retelei pentru a fi reduse pierderile si pentru cresterea calitatii 
apei calde livrate catre populatie.   
 
   Nemaifiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu  proiectul de hotarâre. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16 PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 20   
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   Proiectul de hotarâre privind aprobarea la S.C.  CET S.A. Bacau a : 
      1. Executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ; 
      2. Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ; 
      3. Programului de investitii pe anul 2006 s-a adoptat cu 20 voturi “pentru”. 
 
  Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.  
 
 
            2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind avizarea ajustarii tarifului de producere, distributie si furnizare a energiei 
termice sub forma de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani din municipiul Bacau, 
alimentati din centrale termice de cvartal, aprobate prin H.C.L. nr.152/ 23.06.2005. 
             Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
    
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
         Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 si 5. 
  
          Nefiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru 
a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI   X 
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA    X 
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 18  2 
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 Proiectul de hotarâre privind avizarea ajustarii tarifului de producere, distributie si 
furnizare a energiei termice sub forma de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani din 
municipiul Bacau, alimentati din centrale termice de cvartal, aprobate prin H.C.L. nr.152/ 
23.06.2005 s-a adoptat cu 18 voturi “pentru” si 2 „abtineri”. 
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
  
                  3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul  
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, al Planului de Investitii din 
surse proprii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2006, ale Regiei 
Autonome de Gospodarie Comunala Bacau. 
          Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Dl. consilier Munteanu Petru este de parere ca dl. director Craiovan are si calitati, 
nu numai defecte, asa cum a reiesit din discutiile anterioare. Dumnealui doreste sa faca 
observatii în ceea ce priveste lipsa de comunicare pe care a sesizat-o în relatiile dintre 
RAGC si Consiliul Local. Cu toate ca RAGC este în subordinea Consiliului Local, acesta 
nu este niciodata informat de lucrarile ce se realizeaza la sau de catre RAGC. De 
asemenea, a sesizat ca în momentul în care se fac lucrari pe strada, ce presupun repararea 
unei tevi aflata sub pamânt, refacerea strazii dureaza foarte mult, asta în cazul în care se 
mai reface. Nu este de acord cu cresterea pretului care nu este justificat în raport cu 
calitatea apei. Dumnealui insista sa se constituie o comisie formata din consilieri locali 
care sa analizeze situatia reala de la RAGC. Recunoaste realizarile domnului director, însa 
considera ca preturile au crescut foarte mult. Domnul consilier propune amânarea acestui 
proiect de hotarâre, tinând cont si de faptul ca este nemultumit de cresterile salariale cu 
20% ale angajatilor RAGC, în timp ce la CET a fost aprobata o crestere de doar 6.5%. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi este de acord cu amânarea proiectului de hotarâre si, 
de asemenea, doreste ca în sedinta urmatoare dl. director Craiovan sa prezinte un raport 
scris care sa cuprinda toate drepturile salariale primite în anul 2005, inclusiv bonusurile, de 
catre dumnealui, consiliul de administratie si tot personalul de conducere. 
 Dl. consilier Pintilie Emil este de parere ca trebuie gasite masuri de protectie a 
consumatorului si nu este de acord cu acest proiect de buget. Trebuie prevazuti în buget 
bani pentru investitii, necesari pentru îmbunatatirea apei livrate catre populatie. 
 Dl. consilier Craciun Constantin considera ca planul de investitii prezentat în 
proiectul de hotarâre nu este destul de amanuntit pentru ca acesta sa fie votat în aceasta 
forma. Dumnealui este de parere ca sumele prevazute pentru înlocuirea retelelor sunt mult 
prea mici pentru a acoperi tot necesarul. 
 D-ra consilier Mironescu Roxana doreste sa întareasca parerile domnilor consilieri 
si sa sustina amânarea proiectului de hotarâre pâna la sedinta urmatoare. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi aminteste ca toamna trecuta a atras atentia asupra 
gurilor de canal înfundate ce nu mai pot astfel colecta apa pluviala. De curând si presa 
locala a sesizat aceasta problema si dumnealui propune ca în buget sa fie prinse sume si 
pentru reabilitarea acestor defectiuni. 
 Dl. director Craiovan nu poate întelege cum o regie cu atât de multe realizari, care 
nu are datorii catre furnizori, catre bugetul local si cel de stat, este anchetata, se fac comisii 
de analiza si  nu i se aproba bugetul, însa nu are nimic împotriva acestor masuri si le 
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accepta ca atare. Terenurile cu valoare mare despre care s-a facut referire au fost aprobate 
pentru achizitionare într-o sedinta anterioara, cu scopul construirii unei statii de tratare a 
apei. In ceea ce priveste calitatea apei, problema provine din faptul ca nu exista o sursa 
unica de alimentare pentru municipiul Bacau, asa cum ar fi normal, ci trei si atunci când se 
trece de la o sursa la alta intervine fenomenul de apa tulbure. În perioada 26.01. – 
12.02.2006 s-au înregistrat doua avarii consecutive, care au fost însa anuntate în presa. 
Datorita acestor avarii, facturile vor fi mai mici în functie de durata  acestora în fiecare 
zona. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache doreste sa-l întrebe pe dl. Craiovan cum se vor 
face aceste scaderi din facturi pentru defectiunile înregistrate. 
 Dl. director Craiovan îl informeaza pe dl. Primar ca sunt persoane care urmaresc 
evolutia calitatii apei si atunci se cunoaste exact perioada în care apa nu a putut fi folosita. 
Dumnealui îl asigura ca fiecare defectiune este anuntata în presa. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache doreste sa afle daca astfel de reduceri au mai 
fost facute în cazul unor defectiuni. 
 Dl. director Craiovan explica faptul ca daca defectiunile s-au produs în reteaua 
RAGC,  costurile nu i-au afectat pe cetateni ci au fost suportate de catre regie. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache este nemultumit de faptul ca nu a fost anuntat, el 
si consiliul local, de intentia de a mari salariile angajatilor cu 20%. 
 Dl. director Craiovan îi informeaza pe domnii consilieri ca aceasta decizie a fost 
luata în urma unor negocieri cu sindicatul, iar salariul dumnealui nu se indexeaza decât cu 
indicele de inflatie, potrivit legii.  
 
 Nemaifiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga supune la vor amânarea proiectului 
de hotarâre. 
  
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16 PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   



 17

22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 20   

 
 În urma procedurii de vot, s-a hotarât amânarea proiectului de hotarâre privind 
aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, al Planului de Investitii din surse proprii si a 
Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2006, ale Regiei Autonome de 
Gospodarie Comunala Bacau cu 20 de voturi „pentru”. 
 Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
   
            4. Punctul 4 a fost retras de pe ordinea de zi. 
  
          
                 5. Punctul 5 a fost retras de pe ordinea de zi. 
            
 
                 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din comisia de 
concurs sau examinare a candidatilor pentru functia vacanta de Secretar al Municipiului 
Bacau. 
      Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
   
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
         Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate 5. 
 
        Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
 S-a procedat prin vot secret, pentru desemnarea a doi consilieri  locali care  vor face 
parte  din comisia de concurs sau examinare a candidatilor pentru functia vacanta de 
Secretar  al Municipiului Bacau. 
 
1. Consilieri prezenti    20 
2. Numarul consilierilor care au votat   20 
 

Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
Pentru Contra  Nule 

1.  ART.1. – Se desemneaza pentru a face parte din comisia de 
concurs sau examinare a candidatilor pentru functia vacanta 
de secretar al municipiului Bacau domnii consilieri :  
1.  VIERIU DORIN 
s-a adoptat 

 
13 

 
7 

 
  0 

 2.  LUPU GABRIEL-STANICA 
s-a adoptat 

    13      7    0 
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 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.    
 
  
          7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui 
Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind înfiintarea în municipiul Bacau a „SERVICIULUI VOLUNTAR 
PENTRU SITUATII DE URGENTA”. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
   
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
         Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate 3. 
 Dl. consilier Marcu Costica propune ca pâna la utilarea serviciului cu masinile de 
care au nevoie, sa se încheie contracte cu firme care deja detin astfel de masini, iar plata 
închirierii sa se faca numai în cazul în care s-ar apela la serviciile acestor firme contractate. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache este de accord cu aceasta propunere si sugereaza 
realizarea unui proiect de hotarâre pe aceasta tema. 
  
 Nemaifiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare:  
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind 
înfiintarea în municipiul Bacau a  „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE 
URGENTA”. 
 
1. Consilieri prezenti    20 
2. Numarul consilierilor care au votat   20 

Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
 PENTRU CONTRA NULE 

1. Art. 1 Începând cu 1 ianuarie 2006, se înfiinteaza în 
Municipiul Bacau, sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Bacau „SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU 
SITUATII DE URGENTA”, care va functiona fara 
personalitate juridica si va fi coordonat de Primarul 
Municipiului Bacau, care este si Presedintele Comitetului 
Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bacau. 
s-a adoptat 
 

 
 
 
  
     20 

 
 
 
 
       0 

 
 
 
 
   0 

2. Art. 2 – În conformitate cu art.16 (1) din Anexa la Ordinul 
718/ 30 iunie 2005 al Ministerului Administratiilor si 
Internelor: “sediile, utilitatiile necesare serviciului voluntar, 
precum si a spatiilor adecvate pentru pregatirea de specialitate 
a personalului, gararea, adapostirea si întretinerea mijloacelor 
tehnice, depozitarea materialelor vor fi puse la dispozitie de 
consiliul local, în conditiile legii. 
s-a adoptat 
 
 

 
 
 
     20 

 
 
 
       0 

 
 
 
   0 
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3. Art.3 - Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta 
din municipiul Bacau va desfasura activitatea în 
sectorul de competenta stabilit, acesta fiind suprafata 
unitatii administrativ-teritoriale , care coincide cu 
teritoriul municipiului si în interesul locuitorilor 
municipiului , în conformitate cu Regulamentul de 
organizare si functionare al Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta din municipiul Bacau, 
avizat de Inspectorul pentru situatii de urgenta  „Mr. 
Constantin Ene” al judetului Bacau . 
s-a adoptat 

 
 
 
 
 
    20 

 
 
 
 
 
       0 

 
 
 
 
 
   0 

4. Art.4 Se aproba Regulamentul de organizare si 
functionare, Organigrama, Componenta serviciului, 
Raportul de activitate dupa executarea interventiei, 
Dotarea echipajelor si echipelor specializate de 
interventie în functie de specialitate ale Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta din municipiul 
Bacau, potrivit anexelor nr.1, 2, 3, 4 si 5 care fac 
parte integranta din prezenta hotarâre. 
s-a adoptat 

 
 
 
 
    20 

 
 
 
 
        0   

 
 
 
 
    0 

5. Art.5 Pâna la angajarea în conditiile prevazute de 
Codul Muncii a titularului functiei de Sef Serviciu 
Voluntar, prevazut în Organigrama, se deleaga 
domnul Pusca Ion-Iulian, referent principal în cadrul 
Compartimentului de Protectie Civila, sa 
îndeplineasca atributiile acestei functii, cu plata 
sporului legal aplicat la salariul de baza. 
s-a adoptat 

 
 
 
    20 

 
 
 
       0 

 
 
 
    0 

6. Art.6 În anul financiar 2006 Serviciul Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta din municipiul Bacau, va 
functiona fara finantare de la bugetul local. 
s-a adoptat 

 
    20 

 
       0 

 
    0 

 
      Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.     
 
 
                8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea acordarii sprijinului financiar studentilor care urmeaza cursuri 
universitare de lunga durata precum si absolventilor cursurilor universitare de lunga durata, 
în ambele situatii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state si reorganizarea 
„Comisiei municipale ”pentru analiza si selectarea cererilor acordarii sprijinului financiar 
acestor beneficiari. 
     Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
        Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
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 Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 4.   
 Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare:  
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind aprobarea 
acordarii sprijinului financiar studentilor care urmeaza cursuri universitare de lunga durata 
precum si absolventilor cursurilor universitare de lunga durata, în ambele situatii 
beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state si reorganizarea „Comisiei municipale 
”pentru analiza si selectarea cererilor acordarii sprijinului financiar acestor beneficiari. 
1. Numarul consilierilor prezenti    19 
2. Numarul consilierilor care au votat  19 

Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
Pentru Contra Nule 

1. ART. 1 - Se aproba acordarea de sprijin financiar 
studentilor care urmeaza cursuri universitare de lunga 
durata, beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, 
precum si absolventilor cursurilor universitare de lunga 
durata beneficiari ai studiilor oferite de alte state. 
     Sprijinul financiar consta în plata de catre Consiliul 
Local al Municipiului Bacau a contravalorii biletului de 
transport dus-întors si a asigurarii medicale pentru 
perioada studiilor. 
     De aceste facilitati beneficiaza numai bursierii care fac 
dovada ca au domiciliul în municipiul Bacau. 
s-a adoptat 

 
 
 
 
 
 
  19 

 
 
 
 
 
 
    0 

 
 
 
 
 
 
   0 

2.  ART. 2 – Sprijinul financiar prevazut la art.1, se acorda 
celor în cauza pe baza de contract perfectat între Primarul 
Municipiului Bacau si solicitant. 
      Autoritatea executiva a administratiei publice locale 
Bacau are prima optiune asupra absolventului acestor 
cursuri în momentul solicitarii unui loc de munca. 
     La refuzul ofertei facute, absolventul este obligat sa 
înapoieze sumele acordate si prevazute în contract. 
s-a adoptat  

 
 
 
 
  19 

 
 
 
 
   0 

 
 
 
 
   0 

3.  ART. 3 – Se împuterniceste autoritatea executiva a 
administratiei publice locale Bacau sa perfecteze 
contractele cu solicitantii beneficiari de burse în 
strainatate. 
s-a adoptat 

 
 
  19 

 
 
    0 

 
 
   0 

4. ART. 4 – Se reorganizeaza  ”Comisia  municipala” pentru 
analiza si selectarea cererilor în vederea acordarii 
sprijinului financiar, beneficiarilor prevazute la art.1, 
compusa din 5 membrii, dupa cum urmeaza: 
Dl. Onica Nicolae - Viceprimar al municipiului Bacau – 
presedinte 
s-a adoptat 

 
 
 
  18 

 
 
 
   1 

 
 
 
    0 
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2. D-ra Mironescu  Roxana - Conferentiar Universitar 
Doctor la Universitatea din Bacau si consilier  local , 
presedinta Comisiei de specialitate economice, buget –
finante - membru  
s-a adoptat 

 
 
   19 

 
 
    0 

 
 
   0 

3. D-na Sibisteanu Livia - Profesor Doctor la Scoala Spiru 
Haret si consilier local -  membru 
s-a adoptat 

 
   19 

 
    0 

 
   0 

4. Dl. Pintilie Gheorghe - Prorector la Universitatea din 
Bacau - membru  
s-a adoptat 

 
   19 

 
    0 

 
    0 

 

 5. D-na Sorina Genes - Director Executiv – Directia 
economica – membru si  secretar al comisiei 
s-a adoptat 

 
   19 

 
    0 

 
    0 

5. ART.5 Cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se 
abroga H.C.L. nr.33/24.02.2005 si nr.161/23.06.2005. 
s-a adoptat 

 
   14 

 
    0 

 
    5 

  
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
                 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind scutirea Politiei Primariei municipiului Bacau de la plata taxelor judiciare 
de timbru, altele decât cele datorate pentru cererile, actiunile si caile de atac ce au ca obiect 
venituri publice. 
   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 5. 
 
          Nefiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru 
a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
 
 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
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9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 20   

 
 Proiectul de hotarâre privind scutirea Politiei Primariei municipiului Bacau de la 
plata taxelor judiciare de timbru, altele decât cele datorate pentru cererile, actiunile si caile 
de atac ce au ca obiect venituri publice s-a adoptat cu 19 voturi “pentru”. 
 Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.    
  
Dl. consilier Pintilie Emil se retrage din sala de sedinta deoarece starea de sanatate nu-i 
permite sa mai ramâna. 
 
            10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind blocarea, si/sau ridicarea, transportul, depozitarea în spatii special 
amenajate si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe 
drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacau. 
   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
 Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 3 si 5. 
 Dl. consilier Bogatu George considera ca masura de blocare a rotilor masinilor este 
prea drastica, primitiva si ar fi mult mai eficient ca politistii sa faca razii foarte dese si sa 
aplice amenzi în cazul unei parcari neregulamentare. 
 Dl. director Rusu explica faptul ca pâna în prezent aceste blocari erau efectuate de 
catre Politia Municipiului, însa prin lege, acest lucru le-a fost interzis si aceasta sarcina a 
fost transferata Politiei Primariei. 
  
 Nemaifiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
  S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea  proiectului  de hotarâre privind 
blocarea,  si/sau ridicarea, transportul, depozitarea în  spatii special amenajate si eliberarea  
autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice ori pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Bacau. 
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      1. Consilieri prezenti   19 

  2. Numarul consilierilor care au votat  19 
 

Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1.   Se aproba  Regulamentul privind blocarea si/ 
sau ridicarea, transportul si depozitarea 
autovehiculelor sau remorcilor, care sunt stationate 
neregulamentar pe drumurile publice, ori, pe 
domeniul public sau privat al municipiului Bacau, 
conform anexei nr.1, ce face parte integranta din 
prezenta hotarâre. 
s-a adoptat 

 
 
 

18 

 
 
 

1 

 

2. Art. 2  Se aproba împuternicirea personalului Politiei 
Primariei Municipiului Bacau- Siguranta Rutiera – sa 
constate prin proces-verbal constatator, Faptele  
prevazute la art.1 din Regulamentul anexa nr. 1 la 
prezenta hotarâre,  conform Listei anexe nr.2 , care 
face parte integranta din prezenta hotarâre. 
s-a adoptat 

 
 
 

18 

 
 
 

1 

 

3.  Art.3. Se aproba Procesul - Verbal, care va fi folosit 
de personalul împuternicit al Politiei Primariei 
Municipiului Bacau, prin care dispune blocarea si/sau 
ridicarea autovehiculelor sau remorcilor stationate 
neregulamentar pe drumurile publice, ori pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Bacau, conform 
anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta 
hotarâre. 
s-a adoptat 

 
 
 
 

18 
 

 
 
 
 

1 

 

4. Art.4.  Spatiile de depozitare a autovehiculelor sau 
remorcilor, pentru care s-a dispus ridicarea, se vor 
amenaja pe terenurile proprietatea unitatilor  
autorizate prin dispozitia primarului, sau pe terenurile 
din  domeniul public sau privat, puse la dispozitie 
prin  închiriere sau concesionare de catre  Consiliul 
Local al  Municipiului Bacau. 
s-a adoptat 

       
 
 
     

18 

 
 
 
 

1 

 

5. Art.5 Se aproba împuternicirea personalului de la 
Directia de Drumuri Publice din cadrul Primariei 
Bacau, pentru aplicarea dispozitivului de blocare – 
deblocare  a autovehiculelor sau remorcilor, în baza 
procesului-verbal de constatare, nominalizat în lista 
anexa nr.4, ce face parte integranta din prezenta 
hotarâre. 
s-a adoptat 
 

 
 
 

18 

 
 
 

1 
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6. Art.6 Se aproba abrogarea hotarârilor nr. 95/ 
07.12.1996; nr. 105/ 28.08.2000; nr.80/ 30.04.2001 si 
nr. 180/ 29.07.2002. 
s-a adoptat 

  
18 

 
1 

 

   
     Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
             11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind modificarea si completarea HCL nr. 387/ 17.11.2003, care cuprinde  
Regulamentul de organizare si efectuare a transportului public urban de persoane si bunuri 
în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Bacau, ce a intrat în vigoare la data de 01 
ianuarie 2004, modificata prin HCL nr.244/2004, HCL NR.287/2004, HCL nr.352/2005. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate 3. 
 Dl. consilier Craciun Constantin considera ca prin extinderea termenului de vopsire 
a taxiurilor pâna la 1 iulie se încurajeaza ca acestea sa ramâna în ilegalitate  dar este de 
acord ca numarul acestora sa scada pâna la 500. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache explica faptul ca legea îi obliga sa actioneze 
astfel si aceeasi lege va reglementa faptul ca cei ce nu vopsesc masinile în galben nu vor 
mai primi autorizatie dupa 1 iulie. 
 Dl. director Rusu a încheiat o întelegere cu dl. Sosu de la RAR sa nu mai acorde acea 
agreere taxiurilor ce nu îndeplinesc ultimele reglementari legale în ceea ce priveste 
activitatea de taximetrie si astfel se vor tria cei ce nu corespund. 
 Dl. Nichita doreste sa le faca cunoscut domnilor consilieri ca în UE numarul de 
taxiuri dintr-un oras este dat de o formula, si anume 3.5 x  numarul de locuitori din orasul 
respectiv, în municipiul Bacau acest principiu este respectat, iar consiliul local poate 
reduce sau spori acest numar cu 10%. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache nu doreste altceva decât ca în municipiul Bacau 
sa existe un transport civilizat, iar în ceea ce priveste numarul de taxiuri, aceasta problema 
se va discuta dupa 1 iulie. 
 Dl. director Rusu Ionel este de parere ca fiecare taxi ar trebui sa aiba un abtibild lipit 
pe portiera pe care sa fie trecut numarul de autorizatie si alte semne distinctive pentru a nu 
mai fi nevoie ca atunci când se fac verificari sa fie deranjati si cei ce sunt în legalitate.  
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache doreste ca dupa data de 1 iulie sa faca o 
recenzare a taxiurilor si sa organizeze si o dezbatere publica cu rol consultativ, pentru 
gasirea solutiilor optime. Dumnealui explica faptul ca se doreste un transport cât mai 
civilizat, iar cetatenii sa fie multumiti. 
  
 Nemaifiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
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VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 
 Proiectul de hotarâre privind modificarea si completarea HCL nr.387/17.11.2003, 
care cuprinde  Regulamentul de organizare si efectuare a transportului public urban de 
persoane si bunuri în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Bacau, ce a intrat în vigoare 
la data de 01 ianuarie 2004, modificata prin HCL nr.244/2004, HCL NR.287/2004, HCL 
nr.352/2005 s-a adoptat cu 19 voturi “pentru”.  
            Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
  12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind modificarea si completarea hotarârii Consiliului Local al Municipiului 
Bacau nr.87/ 29.04.2002, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
Pietelor agroalimentare, târgurilor si oboarelor în municipiul Bacau. 
            Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate 3. 
 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache doreste sa se faca unele modificari la Piata 
Centrala si  se începe prin prin a-i împiedica pe comercianti sa închirieze mai mult de 5 
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locuri de vânzare, iar acestea sa fie platite anticipat. Este multumit de faptul ca a primit 
aprobare de la Guvern pentru modernizarea Pietei Centrale. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi doreste sa propuna ca numarul de locuri ce pot fi 
închiriate de comercianti sa fie mai mic, adica 3, deoarece considera ca astfel numarul 
comerciantilor ar fi mai mare, ar fi stimulata concurenta, lucru benefic pentru cetateni. 
 Dl. consilier Craciun Constantin ar dori sa afle când va fi terminata Piata De Gross. 
 Dl. Botomei Vasile are unele observatii de facut, în calitate de reprezentant al 
comerciantilor din Piata Centrala, însa aceste observatii se refera la amenajarea Pietei 
Centrale, deci va interveni ulterior, atunci când se va discuta acest proiect de hotarâre. 
 
 Nemaifiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 
 Proiectul de hotarâre privind modificarea si completarea hotarârii Consiliului Local 
al Municipiului Bacau nr.87/29.04.2002, privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
si Functionare a Pietelor agroalimentare, târgurilor si oboarelor în municipiul Bacau s-a 
adoptat cu 19 voturi “pentru”.  
                Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
  
  
           13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
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hotarâre privind abrogarea, începând cu data de 01 martie 2006 a prevederilor H.C.L. 
nr.50/1994 si ale aliniatului (2) Anexa nr.6 – „Cuantumurile taxelor percepute de catre 
Serviciul de Stare Civila Bacau în anul 2006” din H.C.L. Bacau nr.7/19.01.2006. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 5. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi nu este de acord cu faptul ca ceremoniile de casatorie 
nu se mai pot desfasura în alta locatie decât starea civila, deoarece uneori atmosfera de 
acolo nu este potrivita pentru un astfel de eveniment. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache îl informeaza pe dl. consilier ca Prefectura i-a 
facut atenti în legatura cu aceasta hotarâre, deoarece legea nu mai permite ca ceremoniile 
de casatorie sa se desfasoare în alta parte decât starea civila. 
 Dl. consilier juridic Dumitru Popa explica faptul ca legea prevede deplasarea 
ofiterului de stare civila în alte locatii, numai în situatii deosebite, fara ca acestea sa fie 
precizate. Însa se creau disfunctionalitati datorita faptului ca cel ce oficia casatorii trebuia 
sa se deplaseze pe întreg teritoriul municipiului si se perturba activitatea de la  starea civila. 
 
 Nemaifiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   
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 Proiectul de hotarâre privind abrogarea, începând cu data de 01 martie 2006 a 
prevederilor H.C.L. nr.50/1994 si ale aliniatului (2) Anexa nr.6 – „Cuantumurile taxelor 
percepute de catre Serviciul de Stare Civila Bacau în anul 2006” din H.C.L. Bacau 
nr.7/19.01.2006 s-a adoptat cu 19 voturi “pentru”.  
                Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind respingerea cererii nr.17/08.12.2005 înregistrata sub nr. 43907/ 
09.12.2005 formulata de SC „ALOGEN” SRL prin administrator Cucu Viorel Ciprian, cu 
domiciliul în Bacau. str. Pictor Aman  nr. 94, Sc. A, ap. 18 înaintata de Cabinetul 
Individual de Avocatura „Napa Ovidiu Florentin”, prin care a solicitat abogarea Hotarârii 
Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.212/21.07.2005. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 3 si 5. 
 
  Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare:  
 
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind 
respingerea cererii nr.17/ 08.12.2005 înregistrata sub nr. 43907/ 09.12.2005 formulata de 
SC „ALOGEN” SRL prin administrator Cucu Viorel Ciprian, cu domiciliul în Bacau, str. 
Pictor Aman  nr. 94, Sc. A, ap. 18 înaintata de Cabinetul Individual de Avocatura „Napa 
Ovidiu Florentin”, prin care a solicitat abogarea Hotarârii Consiliului Local al 
Municipiului Bacau nr.212/21.07.2005. 
 
1. Consilieri prezenti    19 
2.  Numarul consilierilor care au votat   19 

Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1 Se respinge cererea nr.17/08.12.2005 
înregistrata sub nr.43907/09.12.2005 formulata de 
SC «  ALOGEN  »SRL prin administrator Cucu 
Viorel Ciprian, cu domiciliul în Bacau, Str.Pictor 
Aman nr.94, sc.A, ap.18 înaintata de Cabinetul 
individual de Avocatura «Napa Ovidiu Florentin», 
prin care a solicitat abrogarea hotarârii 
nr.212/21.07.2005 a Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, ca fiind nefondata. 
s-a adoptat 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
0 
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2. Art.2. Hotarârea Consiliului Local al Municipiului 
Bacau nr.212/21.07.2005 care a abrogat Hotarârea 
nr.142/26.01.2001 este si va ramâne în vigoare. 
s-a adoptat 

 
18 

 
1 

 
0 

       
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
     15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci în cimitirul Sarata 
Bacau, doamnei Barcaru Aurora din Bacau, beneficiara a Legii nr.189/ 2000. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
    Se prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate 1. 
 
  Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare:  
 S-a procedat prin vot secret, pentru acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de  
veci în cimitirul Sarata Bacau, doamnei Barcaru Aurora din Bacau, beneficiara a Legii 
nr.189/2000. 
 
1. Consilieri prezenti     19 
2. Numarul consilierilor care au votat    18 
 

Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1 Se acorda  la cerere, cu titlu gratuit, doamnei 
Barcaru Aurora din Bacau, Calea Marasesti nr. 12, 
Sc. D, Ap. 5, un loc de veci în Cimitirul Sarata din 
Bacau, beneficiara a Legii nr.189/ 2000 deoarece a 
fost stramutata în alta localitate decât cea de 
domiciliu. 
s-a adoptat 

 
 
 

17 

 
 
 

1 

 
 
 
0 

2.  Art.2. Societatea Comerciala «Luvis» SRL Bacau,  
care a concesionat cimitirele din municipiul Bacau, 
va pune în posesie beneficiara de la art. 1, în 
Cimitirul Sarata Bacau. 
s-a adoptat 

 
 

17 

 
 

1 

 
 
0 

 

 
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
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      16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind eliberarea unui membru din Consiliul de Administratie la Spitalul de 
Pneumoftiziologie ( TBC ) Bacau, si numirea unui alt membru.  
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
    Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 4 si 5. 
 
  Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
 
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind 
eliberarea unui membru din Consiliul de Administratie la Spitalul de Pneumoftiziologie 
(TBC ) Bacau, si numirea unui alt membru.  
 
1. Consilieri prezenti    19 
2. Numarul consilierilor care au votat    19 
 

                    Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1. Se aproba eliberarea domnului Popa 
Dumitru, din calitatea de membru al 
Consiliului de Administratie al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Bacau, ca urmare a 
schimbarii locului de munca. 
s-a adoptat 

 
 
 

19 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

2. Art.2. Se aproba numirea doamnei Jinga Maria 
consilier juridic si Secretarul Municipiului 
Bacau, ca membru în Consiliul de 
Administratie la Spitalul de Pneumoftiziologie 
Bacau. 
s-a adoptat 

 
 
 

19 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

3. Art.3. Se abroga hotarârea nr. 63/ 2004 a 
Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
s-a adoptat 

 
19 

 
0 

 
0 

 
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul  
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea constituirii unei comisii de atestare a persoanelor fizice pentru a 
îndeplini functia de administrator de imobil si abrogarea H.C.L. nr. 198/ 2001. 
      Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate 5. 
 
  Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind 
aprobarea constituirii unei comisii de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini functia 
de administrator de imobil si abrogarea  H.C.L.  nr.198/ 2001.  
 
1. Consilieri prezenti    19 
2. Numarul consilierilor care au votat    19 
 

  Numar de voturi  Nr. 
crt. 

 
Pentru  Contra  Nule 

1.  ART.1. - Se aproba constituirea unei comisii de 
atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini functia 
de administrator de imobil, sens în care  comisia va 
avea urmatoarea componenta nominala : 
1. SCRIPAT CONSTANTIN - Viceprimar -              
-  Presedinte – s-a adoptat  

 
 
 

18 

 
 
 
1 

 
 
 

0 

 2. SORINA GENES - Director Economic                           
- membru -    s-a adoptat 

 
18 

 
1 

 
0 

 3. TANASELEA SORIN - Sef Serviciu Patrimoniu          
- membru    s-a adoptat 

 
18 

 
1 

 
0 

 4. ROCA ECATERINA - Sef Serviciu Resurse   
Umane – membru  -  s-a adoptat 

 
17 

 
1                       

 
1 

 5. CRETU  VIORICA - referent – membru  -  s-a 
adoptat 

18 1 0 

2. ART.2. - Se abroga Hotarârea Consiliului Local 
Bacau nr. 198/ 29.10.2001 -   s-a adoptat 

 
15 

 
0 

 
4 

 
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
     18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea, schimbarii denumirii Centrului de Îngrijire si Asistenta Bacau a 
Organigramei, a Statului de functii, a numarului de personal si a Regulamentului de 
organizare si functionare, sub denumirea noua propusa „Caminul pentru Persoane 
Vârstnice Bacau”. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
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 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
    Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 3, 4 si 5. 
 D-ra consilier Padureanu Rodica arata ca la sedinta de comisie , unde a fost numai 
dumneaei prezenta, ar fi dorit sa afle câteva informatii precum numarul de rezidenti care se 
afla actualmente la camin, lucru  de care a fost informata astazi si îsi pune  acum întrebarea 
daca este corect ca la un numar de 201 rezidenti sa existe un numar de 174 salariati 
deoarece atunci când era director al acestei institutii, la un numar similar de asistati erau 78 
de salariati iar rezultate bune erau,  acest lucru putând fi confirmat de toate persoanele care 
au fost interesate de acest sector de activitate în acel moment. În statul de functii,  ar fi 
dorit  sa fie specificat câte din functii sunt ocupate si câte nu. De asemenea  , întreaba de ce 
este prevazut un post de medic stomatolog atâta timp cât  nu exista un cabinet 
stomatologic, un farmacist, fizioterapeut, pentru care are îndoieli ca va veni  cineva sa-si 
desfasoare activitatea acolo,  lasând cabinetul sau particular. Se îndoieste  ca vor fi gasiti 
titulari pentru aceste posturi. 
   Dl. Director  Salomeia Victor     precizeaza ca   exista niste detalii care ar fi putut fi 
lamurite la sedinta de comisie dar nu a avut cunostinta de desfasurarea acesteia .Nu 
cunoaste sa  existe un act normativ care sa interzica sau sa stabileasca numarul de posturi 
sau de functii  în caminele pentru persoane vârstnice. Organigrama în forma prezentata  nu 
încalca nici o lege si ramâne la latitudinea consiliului local sa  aprobe sau nu aceasta forma. 
Problema se  pune, de fapt, în momentul în care se face încadrarea efectiva a unor persoane 
pe aceste posturi , pe parcurs putând sa apara oportunitatea angajarii  de personal pe acele 
posturi, fara a mai fi necesara modificarea organigramei iar aceasta angajare se va face 
numai în limita fondurilor disponibile, aprobate de catre consiliul local. Aceste posturi au 
existat si pâna acum si nu a fost nici o problema. La întrebarea domnului primar , 
dl.Salomia face precizarea ca actualmente exista un numar de 84 de angajati . Anul trecut 
au fost numai 75 de  angajati si a fost o perioada foarte dificila si chiar si  acum ar mai fi 
nevoie de personal dar nu se pot depasi fondurile aprobate în acest scop.  
   Dl Primar Ing. Romeo Stavarache, în alta ordine de idei, informeaza asistenta de faptul 
ca pentru deszapezire  s-au cheltuit pâna în acest moment 472.000.000 lei -  pentru 
serviciile externalizate. 
   Dl. Isofachi Ghiorghi mentioneaza, în sprijinul celor spuse de dl. Salomeia, faptul ca în 
aceata organigrama este cuprinsa si structura de personal necesara desfasurarii activitatii 
Cantinei sociale, spre deosebire de organigrama de acum 2 ani. 
   D-na Director Calustian Ioana arata ca  s-a vazut oportunitatea transformarii acestei 
institutii în Camin pentru vârstnici  deoarece marea majoritate a persoanelor asistate sunt 
persoane vârstnice,  numai  15 persoane fiind persoane cu handicap stabilit de Directia 
Judeteana de Asistenta Sociala. În toata tara exista astfel de camine pentru persoane 
vârstnice , standardele  fiind valabile numai în cazul centrelor de îngrijire a persoanelor cu 
handicap. Legat de fizioterapeut, nu înseamna ca va  fi angajat imediat ce se termina 
sedinta de consiliu  dar,  daca un batrân necesita asa  ceva,  nu poate fi trimis la spital 
singur pentru a beneficia de tratament. Postul de stomatolog a fost creat în ipoteza ca va 
functiona cândva un astfel de cabinet ,  care ar putea  fi utilat prin eventuale sponsorizari 
sau donatii. Ar fi benefic chiar  functionarea  cu o jumatate de norma, deoarece batrânii au 
nevoie de  un astfel de  cabinet iar legat de existenta unui farmacist, acesta este imperios 
necesar  deoarece acum  medicamentele sunt gestionate de catre un asistent de farmacie si 
medicul de familie . Medicamentele trebuie puse pe oficine, pe norme care sunt stabilite de 
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normele farmaceutice. De asemenea ar trebui un medic geriatru iar postul de contabil sef 
trebuie sa fie ocupat de un economist. 
    Dl.  Director Salomeia Victor  arata ca în vechea organigrama erau cinci posturi de 
medic, lucru care  nu se justifica, dar doi medici este corect deoarece trebuie asigurata 
supraveghere tot timpul. Proiectul de hotarâre prezentat azi nu urmareste decât intrarea în 
legalitate   si normalizarea unor aspecte . 
     D-na Director Calustian Ioana arata ca la Camin  s-au renovat 9 camere numai din 
donatii  fara a greva bugetul consiliului local. 
   Dl Primar Ing. Romeo Stavarache face o propunere si anume – orice angajare  care 
necesita o discutie va fi prezentata în sedinta de consiliu. 
     Dl. consilier Munteanu Petru   considera ca o suplimentare cu 100 de posturi este 
totusi prea mult si este neprofesionalist sa soliciti acest lucru chiar daca d-nii consilieri ar 
întelege o suplimentare de câteva posturi .  
    Dl Primar Ing. Romeo Stavarache   arata   ca   la realizarea organigramei s-a luat 
probabil în calcul si construirea noului camin.     
   Dl. consilier Marcu Costica  propune ca  pentru anul 2006, procentul de ocupare a 
posturilor din organigrama sa nu depaseasca 70% 
    Dl.  Director Salomeia Victor    arata  ca organigrama va trebui oricum refacuta dupa 
ce  vor aparea normativele pentru camine pentru persoane vârstnice. 
    Dl. consilier Craciun-Constantin Dragos propune ca organigrama sa fie lasata în 
forma propusa si sa se faca angajari pe masura  necesitatilor. 
    D-na consilier Sibisteanu  Livia întreaba daca se supune la vot varianta în care se  
aproba pe parcurs angajarea , sau cu cei 179 de salariati , care sunt multi. La o scoala 
speciala  se angajeaza un salariat la 3 copii. Aici este o alta situatie, batrânii neavând   toti 
handicap. 

Dl.Director Salomeia Victor  face precizarea ca în cazul prezentat de d-na consilier 
exista un normativ, pe când la caminele de batrâni nu exista. 
D-ra consilier Padureanu Rodica propune d-lui director sa foloseasca normativul de la  
persoanele cu handicap. 

 Nemaifiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre , în forma prezentata. 
 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU  X  
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
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15. PADUREANU RODICA-LENUTA  X  
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA   X  
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 16 3  

 
 Proiectul de hotarâre privind aprobarea, schimbarii denumirii Centrului de Îngrijire 
si Asistenta Bacau a Organigramei, a Statului de functii, a numarului de personal si a 
Regulamentului de organizare si functionare, sub denumirea noua propusa „Caminul 
pentru Persoane Vârstnice Bacau” s-a adoptat cu 16 voturi “pentru” si 3 voturi 
„împotriva”.  
           
                Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.  
 
     19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea listelor nominale pe luna MARTIE 2006 a unor categorii de 
persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente gratuite sau 
cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  pe o perioada  
de o luna. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 4. 
 
 Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea listelor nominale pe luna MARTIE  
2006 a unor categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de 
abonamente gratuite  sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de 
transport în comun  pe o perioada  de o luna. 
 
1. Consilieri prezenti    19 
2. Numarul consilierilor care au votat   19 
3.  19  voturi pentru aprobarea listelor nominale pe luna MARTIE  2006 a unor categorii de 
persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente gratuite  sau 
cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport în comun  pe o 
perioada  de o luna.  – S-a adoptat 

      4.  0 voturi  împotriva. 
5.  0 voturi  nule. 
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 Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
   20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 10/19.01.2006 a Consiliului Local 
al Municipiului Bacau , precum si a Organigramei, a Statului de functii, a Regulamentului 
de Organizare si Functionare ale Serviciului Public de Asistenta Sociala  al Municipiului 
Bacau  si aprobarea fiselor de  evaluare a posturilor nou create. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

Dl. Primar face precizarea ca modificarea organigramei s-a facut ca urmare a 
preluarii celor trei centre de zi. 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 4. 
 
 Nefiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 



 36

 Proiectul de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii 
nr.10/19.01.2006 a Consiliului Local al Municipiului Bacau , precum si a Organigramei, a 
Statului de functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Serviciului Public de 
Asistenta Sociala  al Municipiului Bacau  si aprobarea fiselor de  evaluare a posturilor nou 
create,  s-a adoptat cu 19 voturi “pentru”.  
                Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
   21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da 
cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la 
proiectul de hotarâre privind acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului bugetar 
2006 doamnei Ioana Serenela Calustian - Director al Serviciului Public de  Asistenta  
Sociala al Municipiului Bacau . 
    Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 5. 
 
  Nemaifiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
 
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind 
acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului bugetar 2006 doamnei Ioana Serenela 
Calustian - Director al Serviciului Public de  Asistenta  Sociala al Municipiului Bacau. 
 
1. Consilieri prezenti    19 
2. Numarul consilierilor care au votat   19 
 

Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1. Se acorda  începând cu data de 
01.01.2006 doamnei Ioana Serenela Calustian-
Director al Serviciului Public de Asistenta 
Sociala al Municipiului Bacau, salariul de merit 
în procent de 15% din salariul de baza, pe 
perioada exercitiului bugetar 2006, pentru 
rezultatele deosebite obtinute în activitatea 
desfasurata în anul precedent. – S-a adoptat 

 
 
 

18 

 
 
 
1 

 

2. Art.2. Prezenta hotarâre va fi comunicata 
Prefectului Judetului Bacau si salariatului în 
cauza, Serviciului Public de Asistenta Sociala al 
Municipiului Bacau, Serviciului Resurse Umane 
si Directiei Economice. – S-a adoptat 

 
 

18 

 
 
1 

 

 
                Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
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 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului bugetar 2006 
domnului Victor Salomia - Director al Centrului de Îngrijire si Asistenta  Bacau. 
   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 5. 
         D-ra consilier Rodica Padureanu, arata ca   are informatii ca lucrurile nu sunt chiar 
în ordine la caminul de batrâni si de aceea considera ca ar fi bine sa se faca o comisie care 
sa verifice situatia de acolo dupa care sa fie apreciata activitatea d-lui Salomia si sa se 
acorde sau nu salariul de merit. 
         Dl. primar este de acord cu propunerea  d-rei consilier si considera ca aceasta trebuie 
supusa la vot. 
         D-na consilier Dima Carmen  arata ca viziteaza adesea acest camin în ultimii 2 ani  
si a constatat si dumneaei unele aspecte negative în activitatea d-lui director. Unii  batrâni 
sunt bolnavi, paralizati si nici nu stiu cum arata dl. director. Sunt  persoane care necesita 
pampers zilnic si vizitatorii sunt nevoiti sa duca lunar acest produs în valoare de 1-2 
milioane lei. Fie  nu este  pus la  dispozitia celor ce îl necesita, fie dl. Salomia nu are 
fondurile necesare în acest scop. De asemenea , asistatii solicita mereu medicamente de la 
rude sau vizitatori. Chiar si  banala aspirina sau antinevralgicul,  le lipsesc. Are informatii 
ca a fost un control  de la minister si exista un raport al d-nei Inspector Craita Ramona din 
care  rezulta ca persoanele paralizate nu au vazut de doi ani lumina zilei . Aceste persoane 
trebuie scoase  afara, vara sau primavara,   într-un carucior , cu însotitor cu atât mai mult 
cu cât exista lifturi si personal. Considera ca o persoana care nu are aplecare  fata de 
problemele batrânilor , nu are ce cauta acolo. Este inadmisibil  sa existe o situatie ca cea de 
la camin unde  unii batrâni prezinta escare, rani , pentru  ca nu sunt ridicati din pat, nu sunt  
mutati, nu li se pune la dispozitie lenjerie curata  în fiecare zi deoarece situatia impune 
acest lucru. Tocmai de aceea este foarte bine venita o comisie de control asa cum a propus 
d-ra Padureanu. 
       D-na Director Calustian  Ioana     precizeaza ca detine si poate pune la dispozitie 
reclamatii la adresa  tuturor directorilor care au fost de-a lungul timpului la Caminul de 
batrâni.  
       Dl. Primar aduce la cunostinta asistentei faptul ca  înaintea  d-lui Salomia, la 
conducerea caminului  a fost o persoana care a lasat nereguli foarte mari  si mai ales în 
domeniul financiar. Înainte de a se lua o hotarâre este foarte bine sa se faca comisia de 
control. 
      D-na consilier Sibisteanu Livia   arata ca salariul de merit se acorda pentru activitatea 
din anul precedent iar acum a aflat ca dl. director îndeplineste aceasta functie de numai 
câteva luni.  
      Dl. Salomia precizeaza faptul ca îndeplineste aceasta functie de la data de 1 iunie 2005 
si ca anul trecut nu a avut oameni  cu care sa faca treaba deoarece organigrama a fost 
blocata si nu a avut sume suficiente în buget  deoarece a preluat un buget foarte sarac. Nu 
ar  fi corect sa se laude cu realizarile sale desi ar fi multe de spus iar daca d-nii consilieri 
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doresc constituirea unei comisii de control , pot veni oricând sa constate ce a fost înainte si 
ce s-a facut dupa. 
     D-na consilier Sibisteanu Livia arata ca probabil exista si la  functionarii din 
administratie  o metodologie de acordare a salariului de merit  asa cum este în  învatamânt, 
unde se întocmeste o fisa de evaluare a activitatii si astfel   în baza acesteia se acorda 
salariul de merit. Considera ca  nu ar mai fi  aceste discutii  daca s-ar prezenta o astfel de 
fisa si nu ar mai exista suspiciuni. 

Dl. Primar mentioneaza faptul ca cele doua servicii sunt ale consiliului local,  care ar 
trebui sa faca aceasta evaluare. Pentru executivul primariei  este alta situatie,  existând fise 
de evaluare. 
     Dl. consilier Marcu Costica propune Comisia nr.4 pentru a face verificarea la Caminul 
de batrâni. 
     Dl. Primar considera ca o solutie mai buna ar fi daca   din comisie ar face parte mai 
multi consilieri si propune  amânarea  acestui proiect. Propune ca din comisie sa faca  parte 
consilieri din fiecare partid :  P.S.D – BOGATU GEORGE ; INDEPENDENT –
PADUREANU RODICA ;  P.C.- DIMA CARMEN ; P.N.L. – VIERIU DORIN ;  P.D. – 
POPESCU ADRIAN  iar ca reprezentanti ai executivului d-na Calustian Ioana si dl. 
Gioseanu Constantin.                                         
     Dl. consilier Bîrzu Ilie  propune , desi  s-a votat prin vot secret, sa nu se consemneze 
rezultatul votului, sa se amâne proiectul de hotarâre  pentru momentul în care comisia va 
prezenta un rezultat al controlului. 
    Dl. consilier Bogatu  George considera ca dl. director este bine intentionat  dar firea  
dumnealui putin mai dura nu este pe placul  tuturor asistatilor  si de  aici  parerile 
prezentate de doamna consilier. Banuieste totusi ca  are totusi calitati de bun manager. 
    Dl. Director Salomia arata ca  totdeauna au fost pareri pro si contra  si are  în original 
sesizari facute  de  beneficiari ai caminului , atât de bine cât si de rau,  referitoare la d-ra 
Padureanu Rodica. 
    D-na Director Calustian Ioana multumeste pentru aprecierea activitatii sale si 
mentioneaza ca nu tinea neaparat sa i se acorde salariul de merit si arata ca în perioada în 
care  era director domnisoara Ruseanu, promovarea a fost facuta din 6 în 6 luni. 
    D-ra consilier Padureanu Rodica propune comisiei sa se deplaseze imediat dupa 
terminarea sedintei în vederea efectuarii controlului. 
   Dl. consilier Corodeanu Gabi propune  în legatura cu  punctul 23 al ordinii de zi 
referitor la acordarea salariului de merit pentru  un  salariat de la Aparatul de lucru al 
consiliului local , ca acesta sa se amâne deoarece  , asa  cum spunea si d-na consilier 
Sibisteanu,  nu se da ajutor social , dar sa se dea sanse egale celor doi salariati sa-si depuna  
o documentatie la consiliul local în care sa  arate fiecare capacitatile si meritele care-l 
îndreptatesc sa primeasca salariul de merit. În functie de rezultatul  analizei facute la 
documentele prezentate de cei doi salariati , consiliul local poate hotarî cine va primi 
salariul de merit. 
  Dl. consilier Bogatu George , care este initiator al acestui proiect de hotarâre,  considera  
ca nu poate fi pusa în balanta experienta si seriozitatea d-lui Isofachi  cu  dorinta de  
afirmare a lui Florin Caleap. Amândoi au dreptul  si nu  trebuie pusi în situatia, lucrând în 
acelasi birou, sa-si faca fisa de evaluare ca sa se vada cine este mai bun. Dl. Isofachi îl va 
învata si de aici înainte multe lucruri pe Florin Caleap si de aceea relatia dintre ei trebuie sa 
fie una foarte buna. Trebuie gasita o varinta pentru dl. Caleap dar si cea cu acordarea 
salariului de merit d-lui Isofachi trebuie sa ramâna în vigoare. 
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   Dl. primar comunica faptul ca exista propunerea ca cei doi salariati sa primeasca, pe 
rând,  câte 6 luni fiecare,  acest salariu de merit. 
    Dl. Isofachi Ghiorghi face precizarea ca la proiect se afla  anexat procesul verbal  de 
evaluare facut si semnat de catre domnii consilieri semnatari ai  proiectului de hotarâre. 
Aceasta este evaluarea prevazuta de lege. 
    Dl. primar întreaba care din propuneri se va supune la vot -  numai cu dl. Isofachi  asa 
cum este în  proiectul de hotarâre sau cu ambele propuneri urmând ca  unul din cei doi sa 
fie taiat de pe buletinul de vot. 
    D-na secretar  Maria Jinga arata ca ar trebui mai întâi supusa la vot amânarea  
punctului 22 de pe ordinea de zi.  
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE   X 
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 18  1 

 
Cu 18 voturi « pentru » si o abtinere, proiectul de hotarâre privind acordarea salariului de 
merit pe perioada exercitiului bugetar 2006 domnului Victor Salomia - Director al 
Centrului de Îngrijire si Asistenta  Bacau,  a fost amânat. 
 
 
  23. Se trece din nou la  discutarea la punctul 23 al ordinii de zi si dl. 
presedinte de sedinta da cuvântul d-lui consilier Bogatu George  pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind acordarea salariului de merit pe 
perioada exercitiului  bugetar 2006, unui salariat din „Aparatul Permanent” al Consiliului 
Local al  Municipiului  Bacau. 
   Initiatori – CONSILIERI LOCALI 
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 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 5. 
          Dl. consilier juridic  Dumitru Popa ,  precizeaza faptul ca un proiect de hotarâre 
trebuie supus la vot  mai întâi în forma  prezentata de initiator si daca nu întruneste 
cvorumul pentru adoptare,  se supune la vot cu amendamente. 
  Nemaifiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
 
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind 
acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului bugetar 2006, unui salariat din 
„Aparatul Permanent” al Consiliului Local al  Municipiului  Bacau. 
 
1. Consilieri prezenti     19 
2. Numarul consilierilor care au votat    19 
 

Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1. Se acorda începând cu data de 
01.01.2006 domnului Isofachi Gheorghi –
Consilier juridic în cadrul „Aparatului 
Permanent” al consiliului local al 
Municipiului Bacau, salariul de merit în 
procent de 15% din salariul de baza, pe 
perioada exercitiului bugetar 2006, pentru 
rezultatele deosebite obtinute în activitatea 
desfasurata în anul precedent, conform fisei 
de evaluare anexa la hotarâre.- S-a adoptat 

12 6 1 

2. Art.2. Prezenta hotarâre va fi comunicata 
Prefectului Judetului Bacau, Serviciului 
Resurse Umane si Directiei Economice si 
salariatului în cauza. - S-a adoptat 

13 4 2 

   
  Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
  24 – 25. Se trece la punctele 24 – 25 ale ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta 
da cuvântul d-lui primar, Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta expunerile de motive la 
proiectele de hotarâre privind: 
24. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE  LOCUINTA P +1 SI 
ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. DEPOULUI NR. 41 din municipiul Bacau. 
      BENEFICIAR  :  VINTU MARICICA       
        Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
25. aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+2+M SI 
ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR. 107 din municipiul 
Bacau. 
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      BENEFICIAR  :  FICAU LAURENTIU        
    Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru aceste proiecte de hotarâre si prezinta rapoartele favorabile. 
   Se prezinta rapoartele de avizare al comisiei de specialitate 2. 
 
  Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea unui P.U.D si  unui P.U.Z . 
 
1.  Consilieri prezenti    19 
2.  Numarul consilierilor care au votat    19 
3.   19 voturi pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE    
LOCUINTA P +1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.DEPOULUI NR. 41 din municipiul 
Bacau 

      BENEFICIAR  :  VINTU MARICICA       
4.  0 voturi  împotriva. 
5.  0 voturi nule. 
6.   19  voturi pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE 
LOCUINTA P+2+M  SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, 
NR.107 din municipiul Bacau 
     BENEFICIAR  :  FICAU LAURENTIU        

  7.   0 voturi  împotriva. 
  8.   0 voturi nule 

   
  În legatura cu proiectul de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice AMENAJARE PIATA CENTRALA- municipiul Bacau Faza studiu de 
fezabilitate, dl. primar arata ca acesta trebuia anuntat în presa iar daca nu este în ordinea 
de zi , întreaba pe dl. Isofachi cine a dispus  punerea la mapa a acestuia. 
       Dl. Isofachi Ghiorghi face precizarea faptului ca acest proiect nu este pe ordinea de zi 
dar a fost pus la mapa la solicitarea  Serviciului de investitii. 
      Dl. primar arata ca  exista proiect aprobat prin buget în acest sens. 
 
 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
domnului Primar, Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la 
proiectul de hotarâre privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, cu oferte în plic 
sigilat, a terenului pe care este amplasat obiectivul de investitii „Strandul Tineretului” 
apartinând domeniului public al Municipiului Bacau, situat în intravilanul Municipiului 
Bacau, str. Stefan cel Mare. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2, 3 si 4. 



 42

 
 Nefiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 
 Proiectul de hotarâre privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, cu oferte 
în plic sigilat, a terenului pe care este amplasat obiectivul de investitii „Strandul 
Tineretului” apartinând domeniului public al Municipiului Bacau, situat în intravilanul 
Municipiului Bacau, str. Stefan cel Mare s-a adoptat cu 19 voturi “pentru”.  
      Dl. primar doreste sa faca o precizare, pentru presa,  în legatura cu acest proiect de 
hotarâre si anume faptul ca nu se vinde nimic ci se concesioneaza , cu conditia  realizarii 
unui parc de distractii si investirea unei sume de bani în acest sens.    
             Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
domnului Primar, Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la 
proiectul de hotarâre privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, cu oferte în plic 
sigilat, a terenului în suprafata de 1.389,87 m.p. apartinând domeniului privat al 
Municipiului Bacau situat în intravilanul Municipiului Bacau, str.  Aviatorilor nr.28. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
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 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2, 3. 
          Dl. primar face precizarea ca s-a pus o conditie cam dura la aceasta concesionare 
pentru a proteja cetatenii si mai ales  producatorii .Cel care doreste sa faca o asemenea 
investitie este bine sa fie si producator. 
          Dl. consilier Munteanu Petru  considera  ca  aceasta conditie de detinere a 
suprafetei de 50 de ha în proprietate sau în arenda, pare dintr-un anumit punct de vedere 
corecta  dar daca cineva are 200-300 de ha  si  vine cu produse pe piata, nu  va dori sa aiba 
concurenta si nu va permite celor care  au 2-3 ha sa aiba aceiasi sansa preferând sa-si vânda 
marfa proprie si numai dupa aceea sa primeasca si alti producatori. Considera ca ar putea fi 
o prevedere « cu tema ». 
          Dl. primar considera ca  nu poate fi aceasta o temere deoarece nici un producator nu 
va putea produce absolut toate produsele de pe piata.            
          Dl. consilier Munteanu Petru considera ca un astfel de mare producator poate 
ocupa toate mesele sau poate  avea un pret mare / masa,  pe care sa-l perceapa. Propune ca 
macar 50% din piata sa se aloce altor producatori. 
          Dl. primar   arata ca trebuie trecut un amendament  în caietul de sarcini , conform 
caruia nu se vor putea practica preturi mai mari decât în piata publica. 
           Dl. consilier  Craciun Constantin arata ca dumnealui a înteles ca aceasta piata se 
concesioneaza pentru ca un investitor sa vina sa investeasca bani si sa o modernizeze  si  
ulterior prin exploatarea investitiei sa-si recupereze banii. Nu  vede rostul acestei  conditii 
care se refera la cele 50 de ha deoarece  cine are aceasta suprafata va practica o singura 
cultura care  nu va asigura  o piata agroalimentara care are nevoie si de fructe , legume, 
lactate, carne, e.t.c. Aceasta este deci o masura restrictiva care ar putea  îndeparta un 
potential investitor care ar putea  face o  investitie buna si ar putea favoriza o persoana care 
sa vina cu o dovada ca are cele 50 de ha  dar care sa nu aduca nici  un produs pe piata asa 
cum  se întâmpla si în Piata centrala  , unde vând produse persoane care nu au vazut un 
strat în viata lor. Nu este necesara aceasta prevedere, iar cel care va moderniza aceasta 
piata trebuie sa fie o persoana cu bani si nu un agricultor neaparat. 
         D-na consilier Sibisteanu Livia considera ca aceasta prevedere ar fi într-adevar o 
discriminare. 
         Dl. consilier Placinta Petru arata ca este important totusi sa fie un producator  
deoarece  adevaratii producatori îsi vând marfa chiar de la marginea satului sau a tarlalei 
iar câstigul care ar trebui sa fie al lor , este al  vânzatorilor din piata. De aceea este de 
parere ca trebuie data o sansa  producatorilor, care sunt cei mai necajiti. În toata 
Comunitatea Europeana exista lantul de la producator pâna la desfacerea directa. 

  Dl. consilier Craciun Constantin crede ca se face o confuzie : piata se 
concesioneaza pentru a fi modernizata si nu pentru a fi aprovizionata. 

  Dl. primar  arata ca  aceasta este o tema sensibila si nu vrea sa se creada ca este asa 
cum a spus dl. Munteanu .  Precizeaza ca acea piata este în  paragina si nu este prinsa în 
planul de investitii. Trebuie gândit bine ce se doreste astfel încât hotarârea finala sa vina cu 
adevarat în sprijinul cetateanului. 
         Dl. consilier Placinta propune amendamentul ca la conditia de producator sa nu fie  
50 de ha ci ,  50 de ha  sau asociatii de  producatori care sa însumeze 50 de ha. 
         Dl. primar   arata ca investitia este foarte mare , cca. 300.000 Euro în primii 3 ani. 
Daca este considerata o masura restrictiva cea despre care s-a discutat, propune scoaterea 
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ei astfel încât sa nu existe nici o suspiciune. Pe de alta parte trebuie introduse conditiile de 
pret cu atât mai mult cu cât este vorba de o piata mica de cartier. 
   Dl. consilier Craciun  Constantin considera ca nu este corect sa se puna acum problema 
preturilor  deoarece preturile se stabilesc singure. 
    Dl. primar  face precizarea ca preturile asupra carora se intervine se refera la închirierea 
/mp,  care sa nu fie mai mari decât în piata centrala. 
 Nemaifiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre, cu amendamentul  d-lui 
Craciun – se scoate  prevederea referitoare la  obligativitatea detinerii a 50 de ha  de catre 
concesionar si  de asemenea cu amendamentul  ca  pretul de închiriere sa nu fie mai mare 
decât în piata centrala . 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU   X 
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN   X 
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 17  2 

 
 Proiectul de hotarâre privind concesionarea prin licitatie publica deschisa, cu oferte 
în plic sigilat, a terenului în suprafata de 1.389,87 m.p. apartinând domeniului privat al 
Municipiului Bacau situat în intravilanul Municipiului Bacau, str. Aviatorilor nr. 28,  cu 
amendamentele mai sus mentionate,  s-a adoptat cu 17 voturi “pentru” si 2 „abtineri”. 
             Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
domnului Primar, Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la 
proiectul de hotarâre privind concesionarea directa a loturilor de teren situate în 
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intravilanul  Municipiului Bacau, a caror  suprafete si beneficiari sunt prevazute în anexa 
nr. 1. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2, 3. 
 
 Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
 
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind 
concesionarea directa a loturilor de teren situate în intravilanul Municipiului Bacau, a caror 
suprafete si beneficiari sunt prevazute în ANEXA NR.1. 
 
1. Consilieri prezenti     19 
2. Numarul consilierilor care au votat    19 
3.   18 voturi pentru concesionarea suprafetei de 3,10 mp teren situat în strada 
SLANICULUI, Bl. 7, Sc.A, Ap. 1 - TCA 21 LEI (RON)/MP/AN, catre Dl. PISCU ILIE. – 
S-a adoptat  
4. 1 vot  împotriva. 
5. 0  voturi nule. 
6.  14 voturi pentru concesionarea suprafetei de 19,74 mp teren situat în strada 
I.S.STURZA, Nr. 52 – TCA 35,60 lei (RON) LEI/MP/AN, catre OCHENATU –
NECHIFOR EUGEN.   – Nu s-a adoptat  
7.4  voturi împotriva. 
8. 1 vot  nul. 
9.  18 voturi pentru concesionarea suprafetei de 8,25 mp teren situat în strada 
AVIATORILOR, Bl. 32, Sc. D, Ap. 2 - TCA 30,13 lei (RON) LEI/MP/AN, catre  
TABARCEA ALEDOR.  -  S-a adoptat  
10.  1 vot împotriva. 
11.  0  voturi nule. 
 
              Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
  DIVERSE. 
29. A. Se trece la punctul 29.A si dl. presedinte de sedinta da cuvântul domnului Mihai 
Valeriu, Conducatorul Compartimentului Protectie Civila, pentru a prezenta analiza 
activitatilor în domeniul situatiilor de urgenta desfasurate la nivelul municipiului Bacau în 
perioada 15.03.2005-30.11.2005. 
         Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi 
29. B. Se trece la punctul 29. B si dl. presedinte de sedinta da cuvântul doamnei secretar 
Maria Jinga pentru a prezenta Informarea privind modul de solutionare a cauzelor Dosar 
nr. 4002/ 2005 si Dosar nr.7045/C.A/2005-TRIBUNALUL BACAU. 
       Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi 
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29. C. Se trece la punctul 29. C si dl. presedinte de sedinta da cuvântul domnisoarei 
consilier Mironescu Roxana, presedinta comisiei de specialitate nr. 1, pentru a prezenta 
Raportul de activitate pentru anul 2005 al Comisiei nr. 1 pentru activitati economico-
financiare, buget, administrarea patrimoniului si agricultura. 
       Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi 
 
29. D. Se trece la punctul 29. D si dl. presedinte de sedinta da cuvântul domnului consilier 
juridic Isofachi Gheorghi pentru a prezenta Graficul privind planificarea audientelor ce se 
vor fi tinute de catre domnii consilieri locali, la sediul Primariei în perioada 03 ianuarie- 30 
iunie 2006. 
     Dl. Corodeanu Gabi arata ca acest grafic a venit cu doua luni întârziere. 
    Nemaifiind discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot acest grafic. 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  ABSENT   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI   X 
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 18  1 

Graficul privind planificarea audientelor ce se vor fi tinute de catre domnii consilieri locali, 
la sediul Primariei în perioada 03 ianuarie - 30 iunie 2006 a fost aprobat cu 18 voturi 
”pentru” si o abtinere. 
 
29. E. Se trece la punctul 29. E si dl. presedinte de sedinta da cuvântul domnului consilier 
juridic Isofachi Gheorghi pentru a prezenta Propunerile privind actualizarea grupurilor de 
consilieri în Consiliul Local al Municipiului Bacau. 
   Dl.Isofachi Ghiorghi arata ca de-a lungul acestui mandat s-au facut o serie de modificari 
în structura politica a consiliului,  unii consilieri trecând de la un partid la altul sau 
devenind consilieri independenti. De aceea s-a impus aceasta modificare. 
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   Dl. primar  arata , în legatura cu proiectul de hotarâre privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice AMENAJARE PIATA CENTRALA- municipiul Bacau Faza studiu de 
fezabilitate, faptul ca  acest a ar putea fi atacat, fiind  introdus pe ordinea de zi,  vineri, fara 
a se respecta prevederile legale. Considera ca toti subordonatii dumnealui trebuie sa 
respecte legea ,  azi a fost de acord cu acordarea salariului de merit pentru dl. Isofachi , nu 
vrea sa-l acuze de lucruri care nu sunt demne de o persoana care lucreaza în administratie 
dar nu vrea sa raspunda  mai devreme sau mai târziu de actele salariatilor. Acest proiect a 
fost aprobat, trecut prin planul de investitii al municipiului Bacau în luna ianuarie, are 
suma alocata si urmeaza sa fie pus în practica. Îl atentioneaza pe domnul Isofachi de faptul 
ca aceasta este ultima data când s-a încalcat legea în sensul ca nu s-au respectat termenele 
si darea la presa a proiectului de hotarâre. Considera ca acestea ar fi fost motive pentru dl. 
Botomei de a ataca aceasta hotarâre, daca s-ar fi discutat astazi. 
    D-na Director  Calustian Ioana  arata ca d-na consilier Sibisteanu Livia i-a înmânat 
astazi un protocol încheiat între Inspectoratul Scolar si  Consiliul Judetean Bacau prin  
Directia Judeteana de asistenta Sociala- este vorba de acea Gradinita Speciala. Nu are 
hotarârea si anexele. 
    Dl. Primar considera ca Inspectoratul Scolar ar trebui sa trimita o adresa Consiliului 
Local Bacau prin care sa spuna ca au luat cladirea înapoi  pentru a o da consiliului local,  
deoarece acesta a preluat activitatea respectiva, idee cu care d-na consilier Sibisteanu Livia 
este de acord. 
 
   Nemaifiind discutii, Dl. presedinte de sedinta multumeste asistentei si declara închise 
lucrarile sedintei. 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar. 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA              SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 
    DAMIAN AUREL                                      Cons.jr MARIA JINGA 
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