ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

PROCES VERBAL
Încheiat astazi 02.02.2006, în sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal
Bacau.
D-na secretar Maria Jinga, deschide sedinta si precizeaza ca în conformitate cu
dispozitiile art.40(2) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, ulterior
modificata si completata, s-a convocat prin Dispozitia nr.129 din 31.01.2006, Consiliul
local al Municipiului Bacau, în sedinta extraordinara .
În sala sunt prezenti un numar de 19 consilieri, sedinta este legal constituita si îsi
poate începe lucrarile.
Lipsesc : d-na consilier Sibisteanu Livia ( activitate didactica), dl. consilier Ion
Raducan,
dl. consilier Pintilie Emil ( ambii d-ni consilieri sunt internati in spital) si
domnul consilier Lucas Laurian-Iulian care este suspendat.
Dl. presedinte de sedinta Damian Aurel asigura asistenta ca va conduce lucrarile
sedintei în conformitate cu legea si prevederile Regulamentului de Organizare si
Functionare si da cuvântul d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta lista de
invitati a sedintei si ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru
sustinerea integrala a costului abonamentului la transportul urban cu mijloace de transport
în comun unei categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

Nefiind discutii, Dl. presedinte de sedinta , face apelul domnilor consilieri pentru a-si
exprima votul în legatura cu ordinea de zi.

NUMELE SI PRENUMELE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PENTRU
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT

BOTEZATU PETRICA
BÎRZU ILIE
BOGATU GEORGE
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
DAMIAN AUREL
BOGDAN DAN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
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VOT
CONTRA ABTINERI

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

LUCAS LAURIAN IULIAN
MUNTEANU M.PETRU
MARCU COSTICA
POPESCU ADRIAN
MIRONESCU ROXANA
PADUREANU RODICA-LENUTA
PLACINTA PETRU
DIMA CARMEN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
PINTILIE EMIL
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
LUPU GABRIEL-STANICA
BLAGAN COSTICA
TOTAL

SUSPENDAT
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
ABSENT
X
X
X
19

Cu 19 voturi „pentru“ , ordinea de zi a fost aprobata.
D-na Secretar Maria Jinga întreaba daca vreunul din cei 19 consilieri prezenti se
afla în conflict de interese în legatura cu punctele aflate pe ordinea de zi.
Nici unul din consilieri nu anunta existenta conflictelor de interese.
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 asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru sustinerea
integrala a costului abonamentului la transportul urban cu mijloace de transport în comun
unei categorii de persoane defavorizate din 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 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 4 si 5.
Dl. consilier Munteanu Petru are o obiectie referitoare la plafonul de 125 lei (RON )
al pensiei considerând ca persoanele care au asemenea pensii nu au nevoie de subventie la
transport fiind deja foarte sarace. Propune marirea acestui plafon.
Dl. Primar îi împartaseste grija d-lui consilier dar rezulta din proiect si din
conventie faptul ca toti pensionarii vor beneficia de aceasta hotarâre. Pentru cei cu pensii
de pâna la 125 lei (RON) , pensii pentru limita de vârsta , subventia este asigurata de
catre Consiliul local iar pentru cei cu pensii de peste 125 lei (RON), în aceleasi conditii,
subventia se face de catre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacau.
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Dl. Munteanu Petru apreciaza faptul ca trebuie aduse multumiri S.C. TRANSPORT
PUBLIC S.A. Bacau.
Dl. Primar precizeaza faptul ca resursele financiare din bugetul pe anul 2006 , pentru
aceata hotarâre , sunt suficiente numai pâna în luna noiembrie. Pentru luna decembrie va fi
necesara o rectificare de buget pe care o preconizeaza pentru luna august.
Dl. consilier Bîrzu Ilie considera ca este binevenit proiectul de hotarâre si întreaba
care va fi modalitatea de ridicare a abonamentului – lunar sau trimestrial.
Dl. Primar face precizarea ca de la SPAS se va ridica abonamentul lunar iar de la SC
TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacau, trimestrial.
D-ra Mironescu Roxana – arata ca va trebui mediatizat modul de ridicare a acestor
abonamente si mai ales documentele în baza carora se pot ridica.
Dl. consilier Marcu Costica considera ca S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. vine în
ajutorul multor persoane si întreaba daca nu s-ar putea gasi întelegere si pentru tinerii
încadrati care au salarii foarte mici.
Dl. Primar arata ca pentru SC TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacau legea nu permite
acest lucru asa ca tot consiliul local va trebui sa gaseasca o solutie.
Nemaifiind discutii d-na secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru
a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre, în forma prezentata.
NUMELE SI PRENUMELE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BOTEZATU PETRICA
BÎRZU ILIE
BOGATU GEORGE
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
DAMIAN AUREL
BOGDAN DAN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
MUNTEANU M.PETRU
MARCU COSTICA
POPESCU ADRIAN
MIRONESCU ROXANA
PADUREANU RODICA-LENUTA
PLACINTA PETRU
DIMA CARMEN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
PINTILIE EMIL
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
LUPU GABRIEL-STANICA
BLAGAN COSTICA
TOTAL
3

PENTRU
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
SUSPENDAT
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
ABSENT
X
X
X
19

VOT
CONTRA ABTINERI

Proiectul de hotarâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru
sustinerea integrala a costului abonamentului la transportul urban cu mijloace de transport
în comun unei categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacau a fost adoptat cu
unanimitate de voturi ( 19 voturi « pentru »).
Dl. Primar prezinta asistentei pe dl. Comisar Sef Alexa - Seful Inspectoratului
Judetean de Politie Bacau care va aduce la cunostinta celor prezenti câteva informatii
importante legate de scaderea fenomenului de infractionalitate în municipiul Bacau,
exprimându-si totodata parerea ca legatura acestei institutii cu primaria a devenit tot mai
strânsa si considera ca ar fi benefic daca administratia centrala ar asigura unele resurse
financiare mai consistente, respectiv o crestere de finantare de la 47 la 53%. În legatura cu
Politia Primariei Municipiului Bacau, considera ca acest proiect da roade mai ales în ceea
ce priveste asigurarea cu personal a unor posturi fixe pe strazi si în scoli astfel încât, în
scurt timp, s-au solutionat un numar de 50 de reclamatii de la cetatenii din cartiere. De
asemenea ar dori ca acesti sectoristi sa fie dotati cu biciclete, motociclete sau autoturisme.
Dl. Comisar Sef Alexa prezinta asistentei o propunere care va duce la reducerea
infractionalitatii si anume implementarea unui program pilot pe termen de 3 ani, al unei
firme din Olanda, care va monta pe strazi camere de supraveghere, masura ce va duce la
fluidizarea circulatiei si reducerea cu pâna la 50% a numarului de accidente rutiere .Acest
proiect deja functioneaza în Cluj si Arges. Daca va exista un acord, se va face un protocol
de prestari-servicii astfel încât nici politia si nici consiliul local nu vor participa cu fonduri,
prestatorul urmând sa-si finanteze activitatea primind un anumit procent (în general pâna
în 20%) din sumele care se constituie ca si amenzi. Camerele video vor supraveghea si vor
sanctiona depasirea vitezei legale de circulatie si trecerea pe culoarea rosie a semaforului.
Procesul verbal va fi completat automat si trimis apoi contravenientului.
În vederea prezentarii acestui program si clarificarii problemelor legate de acesta,
luni la ora 10,30 la sala de sedinte a Consiliului Judetean Bacau, va avea loc o întâlnire la
care vor veni cei de la firma olandeza si la care sunt invitati toti cei interesati.
circulatia de pe strazile
Dl. consilier Botezatu Petrica , în legatura cu
municipiului, considera ca sunt câteva artere supraaglomerate precum str. Stadionului,
iesirea pe Milcov, str. Bancii. Întreaba daca actiunile care se pot realiza în cadrul acestui
proiect se refera numai la fluidizare si monitorizare. Nu s-ar putea gasi solutii si pentru
situatiile prezentate de dumnealui ?
Dl. Primar arata ca s-a scos la concurs realizarea unui studiu de circulatie pentru
Municipiul Bacau , în cadrul acestuia încercându- se si solutionarea acestor probleme.
Dl. consilier Bogatu George îl felicita pe dl. Viceprimar Scripat deoarece si-a
exprimat dorinta de a schimba Bacaul care este în acest moment ca « o imensa autogara ».
Firmele de transport international, de turism, de taxiuri , au statii pe strazi reusind sa
creeze o mare aglomeratie .
Dl. Primar arata ca si în opinia dumnealui, de un an de zile nu se poate circula în
conditii normale pe strazile Bacaului. Solutia de blocare a masinilor nu este buna ci trebuie
gasite locuri de parcare. De aceea se face concursul despre care a amintit. Sâmbata, s-au
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întâlnit la Bacau, 70 de arhitecti din zona Bacau si Piatra Neamt pentru studiul de
circulatie. Se va încerca rezolvarea problemelor din zona centrala si apoi se va trece spre
celelalte zone. Considera ca în lunile martie – aprilie deja se va trece la actiune si considera
ca ar fi foarte potrivita o parcare supraterana în spatele Casei de cultura.
Dl. consilier Bogatu George arata ca , desi din punctul de vedere al imaginii este
bine sa nu superi pe nimeni, totusi vor trebui luate masuri cu firmele de taxi, de turism si
de transport care ar trebui sa aiba garaje proprii pentru a nu se mai creia o astfel de
anarhie pe strazi. Cunoaste faptul ca la Consiliul Judetean se va lua o initiativa în acest
sens.
Dl. Primar arata ca într-adevar sunt nereguli iar marile magazine sau alte obiective
care se construiesc vor trebui sa aiba si parcari.
Dl. Gioseanu arata ca garajele nu sunt chiar o solutie deoarece masinile vor sta numai
noaptea în garaj iar ziua situatia va fi neschimbata.
Dl. Comisar Sef Alexa informeaza asistenta de faptul ca Seful biroului care se ocupa
de circulatia rutiera a fost schimbat si în scurt timp la acest birou vor mai fi adusi un
numar de 7 specialisti astfel încât dupa implementarea proiectului, camerele video vor
arata punctele nevralgice si lucratorii vor fi dirijati spre aceste punte.
Dl. consilier Placinta Petru arata ca societatea româneasca va fi disciplinata în
timp pe toate segmentele inclusiv în ceea ce priveste circulatia. În S.U.A. – administratia
Clinton a facut acest lucru cu ajutorul politiei prin dotare, pregatire si numar. Considera ca
daca New York-ul îsi poate permite sa aiba la marginea orasului, pe malul râului Hudson, o
constructie care adaposteste caii politiei, atunci si la noi s-ar putea face acest lucru iar
politia calare ar da o nota extraordinara. În Bacau exista un club hipic pentru care ar fi
necesar un adapost iar daca primaria ar gasi o solutie la aceasta problema dumnealui ar
finanta cu 20% acest proiect iar clubul hipic ar gazdui si 5-6 cai pentru politie.
D-ra Mironescu Roxana este de acord cu propunerea d-lui consilier Placinta
considerând ca aparitia pe strazi a politiei calare ar da si o nota pitoreasca orasului.
Dl. Primar îl invita pe d-nul consilier Placinta sa pregateasca si sa prezinte un proiect
de hotarâre în acest sens.
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
DAMIAN AUREL

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
Cons.jr MARIA JINGA

RT/RT/Ex.1/Ds.V-A-5/Ex.1
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