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 ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
                

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 06.01.2006, în sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal 
Bacau. 

Dl. Secretar Dumitru Popa , 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.1 din 03.01.2006, Consiliul local 
al Municipiului Bacau, în sedinta extraordinara .   

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

Lipsesc : dl. consilier Budeanu Ovidiu,  ,  domnul consilier Lupu Gabriel Stanica  si 
domnul consilier  Lucas Laurian-Iulian care este suspendat.  
 
       Dl. presedinte de sedinta Corodeanu Gabi  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 aprobarea  indexarii unor taxe locale care constituie surse 
de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin  Legea nr.571/2003 – 
privind Codul  fiscal cu modificarile  si completarile ulterioare. 
        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. 
 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU    ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
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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. DIMA CARMEN X   
18. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
19. VIERIU DORIN X   
20. PINTILIE EMIL X                
21. CRACIUN CONSTANTIN -

DRAGOS 
X   

22.  LUPU GABRIEL-STANICA  ABSENT   
23. BLAGAN COSTICA X   
 T O T A L 20   

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

  
        La întrebarea d-lui presedinte de sedinta, nici unul din cei 20 consilieri prezenti nu a 
anuntat existenta unui conflict de interese în legatura cu punctele aflate pe ordinea de zi. 
 
         Dl. Isofachi Ghiorghi – informeaza asistenta  de faptul ca acest proiect de hotarâre  
nu contine taxele de parcare care vor fi prezentate în prima sedinta  dupa consultarea cu dl. 
primar si d-nii consilieri. 
 

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  indexarii unor taxe locale care constituie surse de venit ale 
bugetului local, altele decât cele reglementate prin  Legea nr.571/2003 – privind Codul  
fiscal cu modificarile  si completarile ulterioare. 
        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. 
 
        Dl. consilier  Ion Raducan  arata faptul ca avizul comisiei nr.3 este favorabil însa are 
amendamentul de recalculare a taxelor astfel încât taxele noi sa fie egale cu taxele vechi 
înmultite cu indicele de inflatie , deoarece a sesizat câteva greseli de calcul.         
       Dl. Director Jigau Cristi este de acord cu observatia d-lui consilier Ion Raducan 
recunoscând faptul ca în proiect sunt câteva greseli de calcul pe care le va îndrepta dupa 
sedinta. 
       Dl. Primar  solicita d-lui Jigau sa întocmeasca  referat de sanctionare pentru salariatii 
care se fac vinovati de   calcularea  gresita a cuantumurilor taxelor. 
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     D-na consilier Livia Sibisteanu pune în discutie problema taxelor care se percep 
pentru garajele neautorizate si întreaba daca  acestea nu pot fi ridicate. 
     Dl. Primar precizeaza faptul ca se face actualmente o situatie pe întreg municipiul , în 
acest sens,  si unde se poate se va face intrarea în legalitate iar unde nu exista aceasta 
poisibilitate se vor lua masuri radicale. 
     Dl. Director Jigau Cristi   arata ca s-au trimis înstiintari la toate  persoanele juridice 
care nu au autorizatii pentru diferite constructii  sau au autorizatii neregularizate, pentru a 
se prezenta  sa-si clarifice  situatia. Acum se lucreaza  la aceiasi situatie pentru persoane 
fizice. 
    Dl. consilier Bîrzu Ilie considera ca  problema autorizarii este total separata de cea a 
încasarii sumelor  stabilite ca urmare a  clarificarii si regularizarii  autorizatiilor. 
    Dl. consilier Marcu Costica doreste  ca dl. secretar sa-l informeze daca se poate aplica 
un coeficient de 5 sau 6 % la  indexarea taxelor chiar daca indicele de inflatie este de 8,7%. 
   Dl. consilier Craciun Constantin-Dragos   întreaba  - de ce este obligatoriu sa se aplice 
acest coeficient de 8,7%. 
   Dl. secretar Dumitru Popa arata faptul ca fiind vorba de taxe stabilite de catre consiliul 
local , acestea se pot mentine la nivelul actual, mari, micsora, indexa cu  un anumit procent  
sau se reactualizeaza ca si în proiectul de hotarâre cu coeficientul de inflatie comunicat de  
catre  Institutul National de Statistica . 
   Dl. Primar face precizarea  faptului ca este vorba de o  recalculare cu coeficientul de 
inflatie si nu de o majorare a acestor taxe. 
     Nemaifiind discutii, dl. presedinte   face apelul domnilor consilieri pentru  a-si exprima 
votul în legatura cu  proiectul de hotarâre, cu amendamentul d-lui consilier Ion Raducan . 
 
 
 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE   X 
4. BUDEANU OVIDIU    ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL     
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
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   
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17. DIMA CARMEN X   
18. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA    X 
19. VIERIU DORIN X   
20. PINTILIE EMIL X                
21. CRACIUN CONSTANTIN -

DRAGOS 
  X 

22.  LUPU GABRIEL-STANICA  ABSENT   
23. BLAGAN COSTICA   X 
 T O T A L 14  6 

 
 
        Proiectul de hotarâre  privind aprobarea  indexarii unor taxe locale care constituie 
surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin  Legea nr.571/2003 – 
privind Codul  fiscal cu modificarile  si completarile ulterioare,  s-a adoptat cu 14 voturi 
«pentru». 
         Dl.  secretar Dumitru Popa  supune   atentiei  domnilor consilieri procesele verbale 
ale sedintelor de consiliu local din 30.11.2005 si  7.12.2005. 
Nefiind discutii, dl. secretar   face apelul domnilor consilieri pentru  a-si exprima votul în 
legatura cu aceste  doua procese verbale.  

VOT NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 
BOTEZATU PETRICA  X   
BÎRZU ILIE X   
BOGATU GEORGE X   
BUDEANU OVIDIU    ABSENT   
CORODEANU S. GABI X   
DAMIAN AUREL  X   
BOGDAN DAN  X   
HÎRTESCU V.VASILICA X   
ION N.RADUCAN X   
LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
MUNTEANU M.PETRU X   
MARCU COSTICA X          
POPESCU ADRIAN X   
MIRONESCU ROXANA  X   
PADUREANU RODICA-LENUTA X   
PLACINTA PETRU X   
DIMA CARMEN X   
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
VIERIU DORIN X   
PINTILIE EMIL X                
CRACIUN CONSTANTIN -
DRAGOS 

X   

LUPU GABRIEL-STANICA  ABSENT   
BLAGAN COSTICA X   
T O T A L 20   
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     Cu 20 de voturi „pentru” au fost aprobate procesele verbale ale sedintelor din 
30.11.2005 si 7.12.2005. 
      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 
CORODEANU GABI                                    Cons.jr POPA DUMITRU 
 
 
 
 
RT/RT/Ex.1/Ds.V-A-5/Ex.1  


