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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării şi completării Convenţiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 încheiată 

între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C. Transport Public SA  Bacău   
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 

Având în vedere: 
- Prevederile O.G. nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de 

călători aprobată prin Legea 284/2002; 
- H.G. nr. 828 din 2003 pentru aplicarea O.G. nr. 86 din 2001 privind serviciile de 

transport public local de călători; 
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, privind finanţele 

publice locale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 13/02.02.2006 privind 

asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea integrală a 
costului abonamentului la transportul urban cu mijloace de transport în comun 
unei categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău. 

- Referatul nr. 15753/07.09.2006 al Serviciului Public de Asistenţă Socială al 
Municipiului Bacău; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău. 
 
În baza dispoziţiilor art. 38 (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi ale art. 46 (1) si (4) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv prin Legea nr. 286/2006 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

ARTICOL UNIC – (1) Se aprobă  modificarea şi completarea Convenţiei nr. 4228/246 
din 03.02.2006 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C. Transport Public 
SA Bacău  prin Actul Aditional nr. 3, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
               (2) Actul adiţional prevăzut la alin. (1) apare ca urmare a modificărilor legislative 
aduse de  dispoziţiile Legii nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de 
transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi 
asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, care nu mai 
prevede drepturile donatorilor de sânge,  cu respectarea Art. 16 din  Convenţia nr. 4228/246 din 
03.02.2006  încheiată  între  Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C. Transport Public SA 
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care prevede că: „Orice modificare legislativă în ceea ce priveşte dreptul la transport gratuit sau 
subvenţionat acordat unor categorii de persoane va impune modificarea prezentei convenţii, 
corespunzător prevederilor legale, în urma unei renegocieri”. 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ 
    LUPU GABRIEL STĂNICĂ                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                 Cons. jr. POPOVICI OVIDIU NICOLAE  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI BACAU 

Anexa nr. 1 

 la Hotărârea  Nr. 263 din 28.09.2006 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 
LA CONVENŢIA NR. 4228/246 DIN 03.02.2006 

 
 
Încheiat între: 
Consiliul Local al Municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti, nr. 6, 
reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău, Romeo Stavarache, împuternicit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 13 din 02.02.2006, Directorul 
Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău, Ioana Serenela Calustian şi Şef  Birou 
Financiar-Contabil, Mihaela Creţu 
 
şi 
 
S.C. Transport Public S.A. Bacău cu sediul în Bacău, str. Narciselor nr. 14 Bis, telefon 
585909, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J04/79/1998, cod fiscal 
R10158084, cont nr. RO54TREZ0615069XXX0002145 deschis la Trezoreria Bacău, 
reprezentată prin preşedintele Liliana Boghiţoiu, director general Neculai Şutu şi şef 
departament financiar - contabil Teodora Cocuz 
 
 
având în vedere prevederile Ordinului 97/255/2006 privind modificarea art. 2 din anexa 
nr. 1 la Ordinul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si 
al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 290/609/2003 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii 
transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafata sau cu metroul si 
interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele 
cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau insotitorii 
acestora si renegocierea care a avut loc conform art. 16 din Convenţia nr. 4228/246 din 
03.02.2006, părţile au convenit de comun acord: 
 

Art. 1. Se modifica art. 5 din Conventia nr. 4228/246 din 03.02.2006, care va 
avea următorul cuprins: 
,,Art. 5: Consiliul Local al Municipiului Bacau se obligă să acorde lunar subvenţii pentru 
transportul urban cu mijloace de transport în comun categoriilor de persoane 
defavorizate domiciliate în municipiul Bacău, aprobate prin hotărâre de consiliu local, 
astfel:  
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- 1846 abonamente cu o valoare a abonamentului de 60 lei, subvenţionate 
100%; 

- 2650 abonamente cu o valoare a abonamentului de 40 lei, subvenţionate 
100%; 

- 941 abonamente cu o valoare a abonamentului de 30 lei, subvenţionate 
50%.” 

Art.2. Prezentul act adiţional intră în vigoare la data de 01.11.2006 şi este valabil 
până la data de 31.12.2008. 

Art.3. Celelalte prevederi ale Convenţiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 sunt şi 
rămân în vigoare. 

Art.4. Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 
 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Ing. ROMEO STAVARACHE 

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 
BACĂU 

PREŞEDINTE 
LILIANA BOGHIŢOIU 

 
 
 

DIRECTORUL SERVICIULUI PUBLIC 
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

IOANA SERENELA CALUSTIAN 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
NECULAI ŞUTU 

ŞEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL 
MIHAELA CREŢU 

ŞEF DEPARTAMENT FINANCIAR-
CONTABIL 

TEODORA COCUZ 
 
 

 

ŞEF BIROU PERSOANE VÂRSTNICE ŞI 
CU HANDICAP 

Vizat juridic, 

IRINA BILCU  
 
 

 

Vizat juridic,  
GEORGE BLAGAN   

 
 

                                                               
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ 
   LUPU GABRIEL STĂNICĂ                       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                   Cons. jr. POPOVICI OVIDIU NICOLAE  


