ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 19.12.2007, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Municipal Bacău.
Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici deschide şedinţa şi precizează că în
conformitate cu dispoziţiile art. 39 (2) şi (4) şi art.68 (1) din Legea nr. 215/ 2001,
privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat prin Dispoziţia nr. 30274
din 17.12.2007, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în şedinţă extraordinară pentru
data de 19.12.2007. Consilierii au fost convocaţi în scris cu adresa nr. 50902 din
17.12.2007 şi telefonic cu nota telefonică nr. 50904 din 17.12.2007 .
În sală sunt prezenţi un număr de 18 consilieri, şedinţa este legal constituită şi
îşi poate începe lucrările.
Lipsesc din sală : domnul consilier Lucaş Laurian, dl. Consilier Răducan Ion
care este grav bolnav, dl. consilier Blăgan Costică iar dl. Consilier Popescu Adrian şi
dl. Consilier Vieriu Dorin sunt plecaţi din localitate , în interes de serviciu.
Dl. preşedinte de şedinţă – Crăciun Constantin-Dragoş , asigură asistenţa că
va conduce lucrările şedinţei cu respectarea prevederilor legale şi ale Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Îl invită pe
dl. Primar. ing. Stavarache Romeo să prezinte lista de invitaţi şi ordinea de zi a
şedinţei, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli
şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului
Bacău.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui fond de premiere potrivit
legii , precum şi aprobarea criteriilor şi condiţiilor de acordare a acestor premii pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului,
din cadrul instituţiilor , serviciilor publice de interes local şi compartimentelor de
specialitate , aflate în subordinea Consiliului Local Bacău, cu excepţia societăţilor
comerciale şi regiilor autonome.
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
3.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a
realiza şi întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale
Secretarului Municipiului Bacău , pentru activitatea desfăşurată în perioada
01.01.2007 – 31.12.2007
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
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4.Proiect de hotărâre privind aprobarea in forma finala a ,,Acordului de
Implementare ce defineste noul cadru descentralizat de desfasurare a proiectelor ex –
ISPA’’
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
5.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului şi Secretarului municipiului
Bacău , să reprezinte Consiliul Local Bacău, în cauza aflată pe rolul Curţii de Apel
Bacău – Secţia contencios-administrativ , Dosarele nr.1144/32/2007 si
nr.1152/32/2007
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face următoarea precizare :
În conformitate cu ART.43 Alin.(1) din Legea nr 215/2001 , republicată :
„ Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în
condiţiile art. 39(2) şi (4), a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se
poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa
următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui
proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului
sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.44.
XXX
Nefiind discuţii, Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici, face apelul domnilor
consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu ordinea de zi prezentată.
NUMELE ŞI PRENUMELE
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN-DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
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VOT
PENTRU CONTRA ABŢINERI
X
ABSENT
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
ABSENT
X
X
X

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
BUTUCARU ION
CIUBOTARU LUCIAN
TOTAL

X
X
X
ABSENT
X
ABSENT
X
X
18

-

-

Cu 18 voturi „pentru“ , ordinea de zi, a fost aprobată .
Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici întreabă DACĂ EXISTĂ VREO
SITUAŢIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE
HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 ALIN. 1
DIN
LEGEA
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
LOCALE
NR.215/2001
REPUBLICATĂ ŞI ART. 77 DIN LEGEA NR.393/ 2004, ŞI ROAGĂ PE DOMNII
CONSILIERI AFLAŢI ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE SĂ ANUNŢE.
Nici un consilier nu a anunţat existenţa unui conflict de interese.
1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii
pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre ( Secretar şi
Directorul Direcţiei Juridică şi Administraţie Locală).
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere
pentru acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile (Direcţia Economică,
Direcţia Tehnică ) .
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre, favorabile.
D-ra consilier Mironescu Roxana - propune câteva amendamente la acest
proiect de hotărâre şi anume :
- adăugarea unei sume de 2000 mii lei, care a fost aprobată de Guvernul
României pentru echilibrarea bugetului local ;
- Direcţia Finanţelor Publice retrage suma de 270.000 lei care au fost acordaţi
în plus pentru învăţământ ;
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- Poliţia Primăriei este beneficiara unui contract de sponsorizare în sumă de
12.000 lei , bani care trebuiesc cuprinşi în buget .
Dl. primar - suma care vine de la Guvern este pentru cheltuieli curente şi de
capital.
Dl. consilier Bogatu George – ar fi discuţii cu privire la recapitalizarea SC
CET SA Bacău dar fiind luna cadourilor şi existând riscul de întrerupere a gazului iar
cetăţenii să sufere , nu poate să nu susţină această iniţiativă.
Nemaifiind discuţii, Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici, face apelul domnilor
consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu amendamentele propuse de d-ra
Mironescu Roxana la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de
venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local
al Municipiului Bacău :
NUMELE ŞI PRENUMELE
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN-DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
BUTUCARU ION
CIUBOTARU LUCIAN
TOTAL
4

VOT
PENTRU CONTRA ABŢINERI
X
ABSENT
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
ABSENT
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
ABSENT
X
X
18
-

Cu 18 voturi „pentru“, amendamentele propuse de d-ra Mironescu Roxana la
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi
a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău,
au fost adoptate .
Nemaifiind discuţii, Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici, face apelul domnilor
consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii
pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău cu amendamentele propuse
de d-ra Mironescu Roxana :
NUMELE ŞI PRENUMELE
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN-DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
BUTUCARU ION
CIUBOTARU LUCIAN
TOTAL
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VOT
PENTRU CONTRA ABŢINERI
X
ABSENT
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
ABSENT
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
ABSENT
X
X
18
-

Cu 18 voturi „pentru“, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2007, ale
Consiliului Local al Municipiului Bacău cu amendamentele propuse de d-ra
Mironescu Roxana la proiectul de hotărâre, a fost adoptat .
2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
aprobarea constituirii unui fond de premiere potrivit legii , precum şi aprobarea
criteriilor şi condiţiilor de acordare a acestor premii pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, din cadrul instituţiilor,
serviciilor publice de interes local şi compartimentelor de specialitate , aflate în
subordinea Consiliului Local Bacău, cu excepţia societăţilor comerciale şi regiilor
autonome.
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre ( Secretar şi
Directorul Direcţiei Juridică şi Administraţie Locală).
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere
pentru acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil (Direcţia Economică şi
Serviciul Managementul Resurselor Umane) .
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre, favorabile.
Dl. primar – sunt premiile de sfârşit de an care se dau din fondurile de salarii,
neconsumate. Fiecare compartiment şi-a trimis propuneri prin care au fost evaluaţi
salariaţii în trei categorii, evaluare funcţie de care se va acorda premiul.
Dl. consilier Corodeanu Gabi – primăriile din Bucureşti acordă premii pentru
cadrele didactice cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, Crăciun şi Revelion .
D-na consilier Sibişteanu Livia – premiile s-au dat pentru realizări deosebite şi
de fapt primăriile din Bucureşti au copiat hotărârea adoptată de Consiliul Local Bacău.
Dl. consilier Bogatu George - a vrut să facă un comentariu la Gala de acordare
a premiilor pentru elevi, studenţi şi cadre didactice cu realizări deosebite în anul 2007,
dar nu era mometul potrivit, deoarece Inspectoratul Judeţean Şcolar ar fi trebuit să facă
propuneri în acest sens pentru tot judeţul ştiut fiind că există elevi şi cadre didactice
dinafara municipiului cu merite deosebite, poate chiar mai mari decât unii din
municipiu şi ar fi meritat să fie premiaţi cu acea ocazie.
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – precizează că aceste premii se vor acorda
în baza unor acte normative care permit acest lucru pentru anumite categorii de
bugetari şi nu există un temei legal pentru acordarea de astfel de premii pentru salariaţii
din învăţământ.
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Dl. consilier Corodeanu Gabi – poate se găseşte un fond cât de mic şi o
posibilitate legală de acordare de premii pentru cadrele didactice.
Nemaifiind discuţii, Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici, face apelul
domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu
proiectul de hotărâre
privind aprobarea constituirii unui fond de premiere potrivit legii , precum şi
aprobarea criteriilor şi condiţiilor de acordare a acestor premii pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, din cadrul
instituţiilor , serviciilor publice de interes local şi compartimentelor de specialitate ,
aflate în subordinea Consiliului Local Bacău, cu excepţia societăţilor comerciale şi
regiilor autonome, în forma prezentată:
VOT
NUMELE ŞI PRENUMELE
PENTRU CONTRA ABŢINERI
1. BÎRZU ILIE
X
2. BLĂGAN COSTICĂ
ABSENT
3. BOGATU GEORGE
X
4
BOGDAN DAN
X
5. CORODEANU S. GABI
X
6. CRĂCIUN CONSTANTIN-DRAGOŞ
X
7. DAMIAN AUREL
X
8. DANCIU PETRU MARIUS
X
9. DIMA CARMEN
X
10. HÎRŢESCU V.VASILICĂ
X
11. ION N.RĂDUCAN
ABSENT
12. LUCAŞ LAURIAN IULIAN
ABSENT
13. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
X
14. MARCU COSTICĂ
X
15. MIRONESCU ROXANA
X
16. MUNTEANU M.PETRU
X
17. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
X
18. PINTILIE EMIL
X
19. POPESCU ADRIAN
ABSENT
20. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
X
21. VIERIU DORIN
ABSENT
22. BUTUCARU ION
X
23. CIUBOTARU LUCIAN
X
TOTAL
18
-

Cu 18 voturi “pentru”, proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unui fond de
premiere potrivit legii , precum şi aprobarea criteriilor şi condiţiilor de acordare a
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acestor premii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de
specialitate al primarului, din cadrul instituţiilor , serviciilor publice de interes local şi
compartimentelor de specialitate , aflate în subordinea Consiliului Local Bacău, cu
excepţia societăţilor comerciale şi regiilor autonome amendamentul ,a fost adoptat.
3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi întocmi Raportul de
evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului
Bacău , pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2007 – 31.12.2007
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre ( Secretar şi
Directorul Direcţiei Juridică şi Administraţie Locală).
Compartimentul de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil (Direcţia Economică) .
Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului
de hotărâre, favorabil.
Dl. consilier Munteanu Petru – nu i se pare normal ca dl. primar, care l-a
angajat pe dl. secretar, să-i facă şi evaluarea.
Dl. Secretar Nicolae –Ovidiu Popovici – angajarea s-a făcut în urma
concursului organizat de Prefectura Bacău, cu o comisie de acolo, iar legea spune că
dl. primar poate face această evaluare . Ar fi putut fi cuprins într-o comisie de evaluare
şi un consilier însă în proiect se face propunerea numai pentru dl. primar.
Dl. consilier Bogatu George – dl. primar nici nu l-a angajat pe dl. secretar iar
acesta nu-i este subordonat, decât în măsura în care-şi doreşte şi permite acest lucru.
Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier Bîrzu
Ilie prezintă rezultatul votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum
urmează
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul
de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi întocmi
Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului
Municipiului Bacău , pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2007 – 31.12.2007
1. Consilieri prezenţi - 18
2. Numărul consilierilor care au votat - 18
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NUMAR DE VOTURI

Nr.
crt.

1.

2.

PENTRU

Art.1. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău,
de a realiza şi întocmi Raportul de Evaluare al
performanţelor profesionale individuale ale Secretarului
Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în
perioada 01.01.2007 – 31.12.2007.
S-a adoptat
Art.2. – Raportul de evaluare, prevăzut la art.1 din
prezenta
hotărâre,
va
fi
înaintat
contrasemnatarului, calitate ce o are potrivit legii,
Prefectul Judeţului Bacău.
S-a adoptat

16

16

CONTRA
0

NULE
2

0

2

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
aprobarea in forma finala a ,,Acordului de Implementare ce defineste noul cadru
descentralizat de desfasurare a proiectelor ex – ISPA’’
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre ( Secretar şi
Directorul Direcţiei Juridică şi Administraţie Locală).
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere
pentru acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil (Direcţia Economică şi
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală) .
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre, favorabile.
Nefiind discuţii, Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici, face apelul domnilor
consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu
proiectul de hotărâre privind
aprobarea in forma finala a ,,Acordului de Implementare ce defineste noul cadru
descentralizat de desfasurare a proiectelor ex – ISPA’’, în forma prezentată:
NUMELE ŞI PRENUMELE
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN-DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
9

VOT
PENTRU CONTRA ABŢINERI
X
ABSENT
X
X
X
X
X

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
BUTUCARU ION
CIUBOTARU LUCIAN
TOTAL

X
X
X
ABSENT
ABSENT
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
ABSENT
X
X
18

-

-

Cu 18 voturi “pentru”, proiectul de hotărâre privind aprobarea in forma finala a
,,Acordului de Implementare ce defineste noul cadru descentralizat de desfasurare a
proiectelor ex – ISPA’’,a fost adoptat.
5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
mandatarea Primarului şi Secretarului municipiului Bacău , să reprezinte Consiliul
Local Bacău, în cauza aflată pe rolul Curţii de Apel Bacău – Secţia contenciosadministrativ , Dosarele nr.1144/32/2007 si nr.1152/32/2007.
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre ( Secretar şi
Directorul Direcţiei Juridică şi Administraţie Locală).
Compartimentul de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil (Direcţia Juridică şi
Administraţie Locală) .
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea
avizării proiectului de hotărâre, favorabile.
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Dl. primar – propune un amendament – desemnarea să se facă numai pentru dl.
secretar care are studii de specialitate şi poate reprezenta Consiliul Local Bacău în
cauza respectivă.
Nemaifiind discuţii, Dl. Secretar Nicolae Ovidiu Popovici, face apelul
domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu
acest amendament
propus de dl. primar:
NUMELE ŞI PRENUMELE
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN-DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
BUTUCARU ION
CIUBOTARU LUCIAN
TOTAL

VOT
PENTRU CONTRA ABŢINERI
X
ABSENT
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
ABSENT
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
ABSENT
X
X
18
-

Cu 18 voturi „pentru“, amendamentul propus de dl. primar la proiectul de
hotărâre privind mandatarea Primarului şi Secretarului municipiului Bacău , să
reprezinte Consiliul Local Bacău, în cauza aflată pe rolul Curţii de Apel Bacău – Secţia
contencios-administrativ , Dosarele nr.1144/32/2007 si nr.1152/32/2007, a fost
adoptat .
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Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier Bîrzu
Ilie prezintă rezultatul votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum
urmează
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre privind mandatarea Secretarului municipiului Bacău, să reprezinte Consiliul
Local Bacău, în cauza aflată pe rolul Curţii de Apel Bacău – Secţia contencios –
administrativ, Dosarele nr. 1144/32/2007 şi nr.1152/32/2007
1. Consilieri prezenţi - 18
2. Numărul consilierilor care au votat - 18
Nr.
crt.

1.

2.

NUMAR DE VOTURI

PENTRU

Art.1. - Se însuşeşte contestaţia în anulare nr.
49382/03.12.2007
împotriva Deciziei civile nr.
935/29.11.2007 pronunţată de Curtea de Apel Bacău
în Dosarul nr. 685/110/2007 prin care s-a admis
recursul declarat de recurenta reclamantă Instituţia
Prefectului – Judeţul Bacău cu sediul în municipiul
Bacău, str. Mărăşeşti nr.2. - S-a adoptat
Art.2. – Se mandatează Secretarul municipiului
Bacău, să formuleze, să reprezinte şi să depună toate
diligenţele pentru apărarea intereselor Consiliului
Local Bacău, în cauzele aflate pe rolul Curţii de Apel
Bacău, ce fac obiectul Dosarelor nr.1152/32/2007 şi
nr. 1144/32/2007 cât şi să exercite toate căile
extraordinare de atac împotriva Deciziei Civile nr.
935/29.11.2007 în numele Consiliului Local Bacău.
S-a adoptat
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CONTRA NULE
0
1

17

0

1

Dl. Consilier Bogatu George - cunoaşte situaţia unui copil de 2 ani, bolnav de
cancer ocular (există numai patru astfel de cazuri în România), care are nevoie de o
operaţie care se poate face numai în Germania. Propune iniţierea unui proiect de
hotărâre pentru acordarea unui ajutor bănesc , care să fie supus atenţiei consiliului
local la şedinţa următoare.
Dl. Primar – va promova un proiect de hotărâre în acest sens pentru şedinţa
ordinară. Persoana interesată să facă în cel mai scurt timp solicitare pe care să o depună
la S.P.A.S. Propune ziua de 28 decembrie şi ora 10,00 pentru desfăşurarea şedinţei
ordinare a consiliului local . Din ceea ce ştie dumnealui, până la sfârşitul săptămânii,
se va adopta Legea Bugetului iar dacă Consiliul Judeţean se va grăbi , se va putea
discuta bugetul şi în consiliul local. Pentru anul viitor va fi un buget mai generos,
sumele vor fi cu cca.20% mai mari.
12

Nemaifiind discuţii, dl. preşedinte de şedinţă mulţumeşte asistenţei şi declară
închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CRĂCIUN CONSTANTIN-DRAGOŞ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

RT/ Ds.I-A-4/ Ex.1
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