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ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi 30.11.2007, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. 
Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici deschide şedinţa şi precizează că în 

conformitate cu dispoziţiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia 
publică locală, republicata , s-a convocat prin Dispoziţia nr. 29422 din 23.11.2007, 
Consiliul Local al Municipiului Bacău, în şedinţă ordinară. Consilierii au fost convocaţi în 
scris cu adresa nr. 48310 din 23.11.2007 şi telefonic cu nota telefonică nr.48312 din 
23.11.2007. 

În sală sunt prezenţi un număr de 21  consilieri, şedinţa este legal constituită şi îşi 
poate începe lucrările. 

Lipsesc din sală:  dl. consilier  Ion Răducan care este grav bolnav    şi dl. consilier 
Blăgan Costică  . 
 
           Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici supune atenţiei consiliului local, procesul  
verbal  al şedinţei  din data de 30.10.2007  şi nefiind discuţii cu privire la acesta,  face 
apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul.  
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  X   
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA X   
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL X   
21. POPESCU ADRIAN X   
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22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21 - - 

 
 Cu 21 voturi „pentru“,   procesul verbal al şedinţei consiliului local , din 
30.10.2007,  a fost aprobat. 
 
           Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici supune atenţiei consiliului local, procesul  
verbal  al şedinţei   extraordinare din data de  16.11.2007 . 
              
         Nefiind discuţii cu privire la acest proces verbal ,   dl.Secretar  Popovici Ovidiu  
face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul.  
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  X   
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA X   
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21 - - 

 
 Cu  21 voturi  „pentru“      procesul  verbal al şedinţei  consiliului local din data de  
16.11.2007, a fost aprobat. 
 
              
       Dl. preşedinte de şedinţă – Bogatu George  ,  asigură asistenţa că va conduce 
lucrările şedinţei cu respectarea prevederilor legale şi ale Regulamentului de Organizare şi 
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Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Bacău şi îl invită  pe dl. Viceprimar 
Scripăţ Constantin  să prezinte lista de invitaţi şi ordinea de zi a şedinţei,  pe care fiecare 
consilier o are la mapă şi care cuprinde 35 puncte , o informare , rubrica diverse şi 2  
proiecte de hotărâre peste ordinea de zi  37A  şi  37B, datorită  caracterului de urgenţă a 
acestora . 
 
        Dl. preşedinte de şedinţă – Bogatu George ,   invită  consilierii locali ca în  
următoarele 30 de minute să adreseze întrebări executivului . 
 
       Dl.consilier Bîrzu Ilie  - felicită pe cei care au câştigat  alegerile Euro-Parlamentare 
şi  urează succes celorlalţi pentru anul  următor. 

 
       Dl. preşedinte de şedinţă – Bogatu George -  îl întrerupe şi  îi spune că în pauză 
poate discuta despre acest lucru  care nu este relevant pentru ordinea de zi a şedinţei şi îl 
invită să ridice  probleme stricte  legate de  ordinea de zi. 
 

       Dl.consilier Bîrzu Ilie  
    - Referitor la problemele comunităţii băcăuane , propune pentru anul 2008 să  se includă 
Parcul  Cancicov într-un program de reabilitare  , deoarece este îmbătrânit . Trebuie 
invitaţi oameni de specialitate de la Muzeul de  Ştiinţele Naturii , profesori de la 
Universitatea Bacău care pot veni cu soluţii , în urma cărora să  se facă un proiect de 
reabilitate si întinerire a acestuia. 
  
  Dl.consilier Corodeanu Gabi – se pare că avem numai un viceprimar în persoana 
domnului  Scripăţ Constantin  , al doilea nu mai serveşte şedinţe de consiliul local . 
Doreşte să ridice câteva probleme: 
 
 1. Spaţiile publicitare – în sensul giratoriu de la Poliţia Primăriei Municipiului Bacău 
au apărut nişte stâlpi pentru panou publicitar . Copacii din vecinătate au fost ciuntiţi pentru 
instalarea acestor panouri. Se constată în ultimul timp,  că panourile publicitare apar ca 
ciupercile după ploaie . Ar trebui reglementat acest lucru printr-un proiect de hotărâre 
aprobat de consiliul local  în care să fie identificate  anumite locaţii pentru instalarea 
acestor panouri , astfel încât să avem o arhitectură a panourilor publicitare. 
 
         2. Acum câteva zile a participat la un exerciţiu de protecţie civilă, a survolat spaţiul 
oraşului din elicopter . A observat foarte multe spaţii private  cu  gunoaie. Poliţia 
Primăriei, Garda de Mediu,  ar trebui să intervină în acest  sens  şi vine cu un exemplu.         
În spatele Staţiei de salvare  lângă  Colegiului  „ Ion Ghica ”  şi în spatele acelor case 
naţionalizate,  există un focar de infecţie . Normal,  primăria nu poate face curăţenie în 
curtea celui care  este proprietar , dar acesta poate fi atenţionat şi  amendat. 
 
         3. În zona Chimiei , există acel Izvor unde lumea merge şi se aprovizioneză cu apă 
potabilă.  Pe versant,  a devenit o groapă de gunoi pentru cei care construiesc. Firmele de 
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construcţii care şi-au luat lucrări la unităţile de învăţământ din zonă,  au lăsat molozul pe 
lângă gardul şcolii şi nu îl ridică . Firma care răspunde de acest lucru ar trebui să dea totul 
în bună stare , nu să vină direcţia de servicii publice  să facă curăţenie în urmă. 
 
         4. Mai există o situaţie destul de hilară,  referitor la cadrele didactice din învăţământ 
care fac naveta din mediul rural în mediul urban. A constatat că sunt locaţii în ţară unde se 
respectă decontarea acestor abonamente. 
Vine cu exemplul unor cadre didactice care au domiciliul în municipiul Bacău si fac  
naveta , iar la decontarea abonamentelor au fost respinşi de către direcţia economică sub 
pretextul că legea bugetului nu permite acest lucru. Nu crede că celelalte judeţe încalcă 
legea . 
 
          5. Municipiul Bacău suferă de lipsa punctelor de distracţie pentru cetăţeni, cum ar fi 
patinoarele  şi  crede că ar trebui găsită o locaţie pentru acest lucru. O să facă 2  propuneri 
chiar dacă acestea vor părea penibile . 
       - Există Bazinul de la Insulă care nu este folosit de ani de zile şi cel de la Ştrandul 
Letea şi crede că 10-15 cm de apă lăsate să îngheţe  ar fi suficient. Chiar dacă nu sunt cele 
mai bune locaţii, tot e mai bun decât nimic. 
 
          6. S-au tot votat în şedinţă de consiliu , proiecte de hotărâre referitoare la  spaţii de 
joacă care se vor construi în curţile grădiniţelor . Când se vor demara aceste lucrări? 
 
             Dl. preşedinte de şedinţă – Bogatu George ,   îl roagă pe domnul consilier 
Corodeanu Gabi să   sintetizeze  intervenţia sa , pentru că a vorbit mai  mult de 2 minute, 
cât stabileşte regulamentul. 
 
          D-na consilier Sibişteanu Livia - îl  lămureşte pe dl.consilier Corodeanu Gabi că 
nici o primărie nu decontează abonamente atâta timp cât  directorii nu au prins în bugetul 
şcolii , la secţiunea cheltuieli de  transport, sumele necesare . Deci domnii directori ai 
şcolilor,  să îşi facă bugetul real,  în care să prindă toate cheltuielile. 

-   Doreşte să ridice problema centralelor care funcţionează în şcoli . Există un  Ordin  
dat de minister în anul 2002 care spune că aceste centrale termice  din şcoli   şi din sălile 
de sport , trebuie revizuite înainte de sezonul rece. 

-   Cine încheie contracte cu cei care revizuiesc aceste centrale,  şcolile sau Consiliul  
Local care este proprietarul şcolilor ?  
        Deja  centralele  au fost puse   în funcţiune,  nu au fost revizuite , constituind un 
real pericol pentru elevi. Vine cu exemplul şcolii „ Spiru Haret ” unde îşi desfăşoară 
activitatea .  Aceasta are instalată centrală în sala de sport şi acolo au apărut defecţiuni. 
A contactat firma care a instalat-o  - Firma Paulis,  care a venit,  a constatat defecţiunile,  
dar nu au revenit pentru soluţionarea acestora. 
     Dacă şcolile trebuie să încheie contracte în acest sens o vor face , dar dacă primăria 
are încheiate contracte cu firme , este bine să demareze verificarea acestor centrale 
termice. 
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       Dl.consilier Crăciun Constantin  -  aminteşte că la şedinţa din luna trecută , 
31 10.2007,  a solicitat o informare amănunţită  despre Podul Şerbăneşti, inclusiv despre 
podul cel nou care trebuie făcut , despre  cele 2 variante provizorii de circulaţie , să se 
prezinte o informare asupra execuţiei acestora, ce termene au fost stabilite pentru aceste 
lucrări , ce bani s-au cheltuit, de unde provin fondurile pentru aceste lucrări , etc ? 
Sigur în şedinţa de azi nu se vor putea da aceste informaţii de către executiv , dar poate 
în  şedinţa din luna decembrie aceste  probleme ridicate vor fi  soluţionate. 
       O altă problemă pe care doreşte să o ridice se referă la pavoazarea oraşului pentru 
sărbătorile de iarnă . A fost terminată ? Dacă s-a terminat,  întreabă de ce străzile  
mărginaşe : Calea Moldovei, Calea Romanului , Calea Moineşti, Calea Republicii,  nu 
beneficiază de acest lucru pentru că şi aceşti  cetăţeni  fac parte dintre contribuabilii 
municipiului Bacău. Acest lucru se poate face măcar din 500  în 500 m,   prin montarea 
unor ghirlande , demonstrând astfel  că şi aceste zone  sunt în atenţia executivului cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă. 
     S-a aranjat  centrul oraşului foarte frumos  dar  oraşul  nu se termină la Podul 
Şerbăneşti , deci în concluzie este bine să se aibă în vedere şi  arterele principale ale 
oraşului pentru că şi acolo trăiesc cetăţeni si există firme care plătesc sume importante la 
bugetul local. 
 
 
        Dl.consilier Munteanu Petru – remarcă încă odată absenţa domnului Primar de la 
şedinţa de consiliu local - se pare că acesta are probleme mai importante de rezolvat 
decât problemele comunităţii locale . Crede ,  din punctul dumnealui de vedere,  că acest 
lucru este o sfidare la adresa consiliului local şi a cetăţenilor, deoarece a  lipsit  la mai 
mult de jumătate din şedinţe. 
 
        Doreşte să ridice câteva probleme : 
 
1. Întreabă Poliţia Primăriei şi celelalte autorităţi despre problema cerşetorilor . În ultima 
perioadă au existat foarte mulţi pe străzi, doar  vremea  rea i-a mai alungat . Sunt foarte 
mulţi cerşetori  şi acest lucru îi aduce  aminte de perioada 1990-1995 . Nu poţi intra  
într-o biserică, nu poţi staţiona la o intersecţie,  că imediat eşti asaltat de aceştia , 
începând de la copii de 4-5 ani până la adulţi de 40-50 ani. Vine cu rugămintea de a se 
lua măsurile necesare  pentru a diminua acest aspect negativ care dăunează vieţii sociale 
din municipiul Bacău. Este bine de adunat acesti cerşetori,  mai ales în faţa bisericilor 
unde oamenii vin să se roage, să se reculeagă  şi este păcat să fie deranjaţi. 
 
2.  O altă problemă este legată de Spitalul Municipal , care doreşte toată lumea să se 
construiască. Mai mult , referitor la acest spital ,  dl.consilier Bogatu –preşedintele de 
şedinţă,  ca si dumnealui,  au fos aproape  oripilaţi de intervenţia domnului Prefect , 
dezlănţuit într-o campanie electorală fără limite,  la premierea elevilor şi profesorilor cu 
rezultate deosebite. Dumnealui,  prin atribuţiile pe care le are,  nu are voie să facă 
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campanie electorală şi în acest sens,  îi  atrage  în mod public atenţia să lase tipul acesta 
de intervenţii , urmând a se ocupa  mai mult de treburile pentru care este abilitat şi plătit. 
 
3. Despre  S.C CET.SA nu poate spune prea multe lucruri . Au exista peste 200 de  
avarii , executivul nu mai stăpâneşte situaţia , ţevile sunt terminate. Este foarte bine că 
există acel strat de asfalt «  subţirel  » pus pe majoritatea străzilor   chiar dacă au fost în 
stare foarte bună . Din nefericire,  s-a ignorat în totalitate reţeaua de apă de la RAGC şi 
reţeaua  de la CET şi atrage atenţia  că în următorul buget , trebuie să se  prindă cel puţin 
20% din reparaţiile capitale ale acestor instalaţii. 
 
 
4. Locuinţele sociale – există câteva blocuri care trebuiau terminate de mult, adică de   
2-3 luni de zile . Crede că executivul nu s- a  ocupat de acest lucru.  De asemenea este 
vorba de un nou punctaj pe care executivul trebuia să îl aprobe într-o şedinţă de consiliul 
local . Din nefericire există familii de oameni  obişnuiţi , oameni simpli şi  muncitori,  
care merită aceste locuinţe. Roagă ca în maxim o săptămână , conducerea să mai lase 
plimbările şi petrecerile,  să se ocupe de treburile pentru care au fost mandataţi, adică în 
folosul cetăţenilor , să aprobe lista şi punctajul spre aprobare şi să repartizeze în regim 
de urgenţă locuinţele sociale. 
 
 
          Dl.consilier Lucaş Laurian – consideră că în ultimul timp dl. primar  nu are 
treabă cu problemele  din oraş iar lipsa de la şedinţă este deja un obicei  şi nu este de 
trecut cu vederea . Crede că  dumnealui trece printr-o perioadă mai delicată după 
alegerile care tocmai au trecut   şi  în perspectiva celor care vor veni,  dar ar trebui să se 
comporte cu responsabilitate faţă de consiliul local şi cetăţenii oraşului. 
          
        - Dl.Primar face în ultimul timp conferinţe de presă . A făcut parte din executiv în 
vechiul mandat şi crede că ştie câte ceva despre  administraţie. Se referă la Grădiniţa 
Letea .Nu îl interesează a cui este , a  fabricii Letea, a statului  român . Pentru cultura 
generală a tuturor  celor prezenţi – această grădiniţă  a fost construita de un anume  
Porumbaru în jurul anului 1938. În patrimoniul primăriei au trecut doar acele spaţii care 
au fost construite din fonduri ale statului. 
Schimburile cu Letea s-au făcut în două  hotărâri de consiliul local care au făcut automat 
(după pierderea alegerilor) obiectul  unui dosar penal . Dl.Sechelariu, dumnealui  şi 
Dl.Ifrim de la serviciul cadastru au fost reţinuţi preventiv în anul 2005 în legătură cu 
acel dosar penal. 
În problema acestui schimb de teren , (pentru una din hotărâri  s-a disjuns cercetarea 
penală şi s-a dispus neînceperea urmăririi penale- pentru că acest schimb nu a creat 
efecte ),  se judecă şi acum , iar fondul este neachitat. 
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 Orice schimb de teren se perfectează la notar după ce a fost trecut prin şedinţă de 
consiliu local şi se respectă voinţa administrativă şi politică a municipalităţii. Acesta nu 
s-a mai legalizat la notar deoarece nu a mai fost nevoie. Acest schimb de teren nu a creat 
probleme niciodată. Peste toată această  “filozofie ”,  în anul 2005,  acest Consiliul local  
abrogă hotărârea de schimb de teren , care nu a creat efecte niciodată. Terenul respectiv 
a rămas întotdeauna la primăria din Bacău , nu a fost nici la Sechelariu, nici la Letea nici 
la nimeni ,  iar grădiniţa o să se vadă de acum încolo a cui  este . 
După ce  guvernarea actuală şi-a actualizat legislaţia în materie de revendicări , Letea,  
dacă până astăzi nu este proprietară pe grădiniţă,  o poate cere , deoarece a fost 
construită de  acel Porumbaru . 
 
       O altă problemă pe care o ridică, este  faptul că REAL a construit neautorizat  . 
Consiliul Judeţean a contestat procedura de autorizare şi a câştigat . Nu ştie dacă are  
acum autorizaţie  de construire , despre BAUMAX ştie că  se construieşte cu acte în 
regulă. Toată şandramaua de acolo este în aer din punct de vedere al autorizării. Poliţia 
Primăriei , IGSIC  şi executivul sunt  responsabili. Urează succes în munca 
administrativă şi sigur se vor întâlni în campania electrorală .       

  
 

           Dl.Preşedinte de şedinţă -  mulţumeşte consilierilor şi dă cuvântul domnului 
Viceprimar Scripăţ Constantin, deoarece s-au epuizat cele 30 minute afectate 
interpelărilor. 
 
          Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin – răspunde personal sau cu ajutorul 
executivului la  interpelările  făcute, după cum urmează: 

 
          Va motiva în primul rând absenţa domnului Primar Ing.Romeo Stavarache  de la 
şedinţa de azi – acesta se află invitat la Preşedenţia României deoarece se împlinesc 89 de 
ani de la  1 Decembrie  1918 , fiind invitat alături de ceilalţi primari de municipii  
reşedinţă de judeţ. 
 
               Pentru dl.consilier Bîrzu Ilie -  

- referitor la reabilitarea Parcului Cancicov , acest cuvânt i se pare dur deoarece parcul 
a fost tot timpul în atenţia executivului prin Direcţia Servicii Publice – respectiv d-na 
Marcu Viorica. S-au făcut plantaţii noi, s-au scos din circuit arborii care erau îmbătrâniţi, 
crede că  parcul a  fost întreţinut destul de bine . 

                
            D- na Marcu Viorica – precizează că acum 2 săptămâni a fost la ministerul  de 
resort şi a semnat un contract de finanţare pe 2 ani , cu posibilitatea de a depune proiecte 
de finanţare viabile. A propus deja un proiect de reabilitare pentru zona  de agrement din 
Parcul Gherăieşti. Dacă domnii consilieri consideră că trebuie reamenajat şi parcul,  va 
face demersuri în acest sens. 
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         Dl.consilier Bîrzu Ilie - parcul arată bine aşa cum este acum,  dar a propus o 
întinerire a acestuia. 
            D-na Marcu – s-a încercat crearea unui echilibru permanent în ce priveşte acest 
parc .Tot ce s-a scos , defrişat,  a fost înlocuit în fiecare an. 
 
       Pentru dl.consilier Corodeanu Gabi  – referitor la acel suport care a apărut în faţa 
Poliţiei , îl felicită că are „ ochiul vigilent ”. Nu ştie destinaţia  acestuia , dar poate prin 
serviciul de inspecţie comercială a Poliţiei Primăriei,  va primi un răspuns în acest sens. 
       - Spaţiile private care nu sunt întreţinute -  administraţia primeşte bile negre pentru ele 
dar acestea nici nu sunt identificate şi îngrădite. Va propune un proiect de hotărâre prin 
care proprietarii de spaţii  verzi să asibă obligaţia să le îngrădească,  să poarte un semn de 
identificare,  în aşa fel ca administraţia să poată lua măsuri . 
 
          - Referitor la Izvorul  de pe strada Chimiei  - a primit sesizări şi societatea care a 
lucrat în zonă este ROMCONSTRUCTOR . Aceasta  a fost avertizată să finalizeze 
lucrările şi să lase spaţiul funcţional şi curat. 
 
            - Referitor la decontarea abonamentelor pentru  cadrele didactice  de  către 
Primăria Municipiului Bacău  -  crede că răspunsul doamnei consilier Sibişteanu  Livia 
este cel care trebuia primit. Când se vor face propuneri de către directorul şcolii respective 
la începutul anului bugetar  2008- aceste sume vor trebui prinse şi cei ce vor avea dreptul 
vor beneficia de decontări. 
   
              - Referitor la locurile de joacă pentru copii  -  există proiecte generoase  şi 
doamna Marcu Viorica sigur are un răspuns pertinent pentru dl. consilier. 
 
            D-na Marcu Viorica –aceste spaţii de joacă se află în administraţia Direcţiei de 
Patrimoniu , dar ştie că s-a adjudecat execuţia  şi există deja contract pentru  amenajarea   
a 7 locuri de joacă într-o  prima etapă. 
                 
          Dl.Pircu Gavril –  doamna Marcu are dreptate , deoarece a preluat aceste spaţii de 
joacă de la serviciul condus de dumneaei. 
 
          Pentru D-na consilier Sibişteanu Livia  –  centralele termice  din şcoli şi din sălile 
de sport au împlinit deja 2 ani de funcţionare ,  service-ul era gratuit asigurat de către 
furnizor. Se va iniţia un  program de achiziţii pentru service-ul acestora pe viitor. Se va 
trece la inventarierea  lor în  toate instituţiile publice . 
 
           Pentru Dl. consilier Crăciun Constantin –  nu are un răspuns final în legătură cu 
Podul de la Şerbăneşti.  Există o echipă venită de la Ministerul Transporturilor iar  din 
partea primăriei dl.Administrator Public – dl.Gioseanu C-tin , aceştia  făcând verificări 
despre  modul de distribuire  a sumelor şi stadiul lucrărilor existente. Nu există  încă o 
finalitate a decontării acestor lucrări. 
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  - Despre ornarea oraşului cu ocazia sărbătorilor de iarnă  - aceasta nu este în stadiul final. 
S-a început în acest an de pe strada Ştefan cel Mare , Calea Moldovei, str.Mioriţei  iar 
startul acestor sărbători de iarnă  se va da pe  5 decembrie. 
 
          D-na director Marcu Viorica – Direcţia Servicii Publice  –aceste aranjamente se 
vor face în toate cartierele municipiului Bacău.  
 
          Pentru dl.consilier Munteanu Petru - referitor la cerşetorii care invadează oraşul, 
consideră  că  sunt  mulţi oameni cu dare de mână şi miloşi care le dau bani   şi de aceea  
ei nu renunţă  la această practică . Poliţia Primăriei cunoaşte acest lucru. 
 
        - Dl.Rusu Ionel  -  a înţeles din şedinţa trecută că s-a luat un spaţiu a unui punct 
termic care este dezafectat ,   în care se va amenaja un  azil pentru  astfel de persoane. Aici  
vor fi adunaţi , vor fi identificaţi , iar cei care nu locuiesc pe raza municipiului Bacău vor 
fi expediaţi în localitatea de  domiciliu . Împreună cu SPAS,  se vor  face anchete sociale 
şi se vor lua măsuri de integrare şi ajutor a persoanelor aflate în această situaţie. Propune 
demararea de urgenţă a lucrărilor de transformare a acelui punct termic. 
 
          -Referitor la Spitalul Municipal sau  activitatea domnului Prefect  - dl.Viceprimar 
arată că nu este în măsură să comenteze acest lucru. 
             
          - Locuinţele sociale sunt construite şi în cel mai scurt timp vor fi date în folosinţă. 
Nu sunt recepţionate,  se aşteaptă un semnal pentru a finaliza contractul cu constructorul 
 
                Dl.consilier Munteanu Petru – să se ia măsuri cu executantul  lucrării , pentru 
că a venit iarna şi acestea trebuie terminate. Ar trebui revizuit contractul iniţial şi văzute  
termenele de finalizare   iar dacă sunt  depăşite , să  fie penalizaţi cei vinovaţi  şi să 
termine altă societate lucrarea. 
 
                Pentru dl.consilier Lucaş Laurian – Grădiniţa Letea este o problemă delicată 
şi instanţa îşi va spune cuvântul final. Există dispute şi păreri  pe care dumnealui  nu le 
comentează deoarece sunt acţiuni pe rolul instanţei. 
 

            Referitor la  autorizaţia de la REAL  - se va lua legătura cu factorii de decizie şi 
se vor face  reverificări. Prea multe cunoştinţe nu deţine la ora actuală referitor la acest 
aspect. 
 
 
     Dl.consilier Lucaş Laurian - îi mulţumeşte pentru promptitudinea răspunsurilor 
primite de fiecare dată.  În conferinţele de presă ale domnului primar s-a făcut referire la 
terenurile de sport de la Letea. Îl roagă pe dl.viceprimar ca în demersurile sale de 



 10

verificare,  să încerce să  afle  ce s-a întâmplat cu baza sportivă de la Proletarul, Consart,  
Partizanul, Aerostar, Pambac, etc. Să vadă circuitul acestora şi să se verifice pe baza 
legii bazelor sportive ce se poate face cu acestea  , să nu  fie înstrăinate pentru  
construcţii de  blocuri ( exemplu -  teren Partizanul ) . 
 

            -  Referior la REAL  - acesta nu a fost autorizat  timp de 8 luni şi s-a solicitat 
autorizarea  unui  PUZ, care a trecut prin şedinţă de consiliu local şi prin nişte  comisii. 
Procedura de autorizare a PUZ-lui de la REAL  nu a fost tocmai legală .   Aprobarea s-a 
făcut alături de alte PUZ-uri   de mai mică anvergură. Aceste câteva exemple  s-au 
constituit într-o plângere din partea Consiliului Judeţean,  în contencios administrativ,  
deoarece s-a ajuns la concluzia că autorizaţia nu era legală şi a urmat alt traseu de avizare . 
Aceasta trebuie anulată şi reavizată toată lucrarea de execuţie. 
 
                Dl.Secretar Popovici Ovidiu Nicolae – doreşte să îl lămurească pe dl.Lucaş 
Laurian despre litigiul cu Consiliul Judeţean. Până la ora actuală,  Primăria Bacău nu a 
primit nici o soluţie oficială , în schimb pe site-ul oficial al Tribunalului Bacău scrie foarte 
clar că se respinge anularea hotărârilor de consiliu  local .  
               Dl.preşedinte de şedinţă Bogatu George-aminteşte domnului Viceprimar că nu  
i-a răspuns domnului consilier Corodeanu , referitor la patinoar .  
 
               Dl.Viceprimar Scripăţ C-tin - va analiza soluţiile , nu este aşa costisitor ceea ce 
se doreşte  dar trebuie ca  şi vremea să ajute. 
 
              Nemaifiind discuţii şi interpelări ,  Dl. preşedinte de şedinţă îl invită pe  
dl. Viceprimar Scripăţ Constantin  să prezinte lista de invitaţi şi ordinea de zi a şedinţei 
cu 2  puncte  peste ordinea de zi, respectiv punctele   nr. 37A  şi  37B,  după cum urmează: 
    
1.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea rectificării Planului de Investiţii pe anul 2007 la 
Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău . 
                Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
2.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2008 la Regia 
Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău, cu finanţare din surse proprii. 
                Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
3.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 BACAU 
4.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea modificării şi completării Contractelor de acordare 
de servicii sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 şi 6814/2004 încheiate conform 
H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin 
Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău şi Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi 
Ajutor Olanda-România-Betania din Bacău, prin actele adiţionale nr.4 la fiecare contract. 
                 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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5.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea plăţii premiului de 500 lei Ron familiilor din 
municipiul Bacău care au împlinit ori  depăşit 50 de ani de la căsătorie în anul 2006, care au 
depus cerere după 30 august 2007. 
                 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
6.Proiect de Hotărâre  privind modificarea Statului de Funcţii al aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Bacău, Anexele 2 şi 3, aprobat prin H.C.L. nr.121/30.04.2007, 
precum şi Anexa nr.2 aprobată prin H.C.L. nr.123/30.04.2007, în vederea promovării în 
clasă, grad profesional şi avansarea în trepte de salarizare a unor categorii de salariaţi. 
                 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
7.Proiect de Hotărâre  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
Bacău nr.303/13.08.2007. 
                 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
8.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea schimbării amplasamentului Târgului de animale, 
de maşini auto, comercializarea şi schimbul de produse cerealiere şi a unor bunuri de uz 
gospodăresc, situat în str.Trecătoarea Tecuciului nr.19 din cartierul Şerbăneşti, pe un alt 
amplasament din municipiul Bacău. 
                 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
9.Proiect de Hotărâre  privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al 
Municipiului Bacău a unor sectoare de drumuri judeţene, situate  în intravilanul municipiului 
Bacău. 
                 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
10.Proiect de Hotărâre privind acceptarea  transmiterii unei suprafeţe de teren de 550 m.p. 
din domeniul public  al statului administrat de Ministerul Transporturilor şi concesionat către 
CFR-SA, în coadministrare (administrare comună) între Ministerul Transporturilor şi 
Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
                 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice  – faza SF – 
pentru obiectivul  de investiţie : „ Campus şcolar nou str.C-tin Ene din Municipiul Bacău  ” . 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice  – faza  
„  Studiu de fezabilitate ”a  obiectivului   de investiţii : „ Înlocuire conductă apă potabilă şi 
branşamente pe str. Miron Costin  din Municipiul Bacău  ” , precum şi indicatorii tehnico – 
economici pentru realizarea acestei investiţii. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor economici – faza SF – 
pentru obiectivele de investiţii noi: „ Construire strada Dr.Marinescu  ”  „ Construire strada 
Iasomiei  ”, „ Construire acces str.Zimbrului nr.84-22 Decembrie nr.78 ”,  
„ Construire alee acces str. Venus nr.8- Zimbrului nr.13 ”  din municipiul Bacău . 

   Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de Herghelegiu 
Anna-Marie din Bacău, cu un teren echivalent , proprietatea municipiului Bacău. 

       Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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15. Proiect de Hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută în contractele de 
concesionare încheiate pentru o perioadă de 10 ani între Consiliul Local al Municipiului 
Bacău şi beneficiarii construcţiilor – spaţii comerciale şi prestări servicii – titulari ai 
contractelor de concesionare , pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială 
a contractului . 

     Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
16.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate 
in intravilanul Municipiului Bacau. 
               Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ STR. CALEA MOLDOVEI NR.117 C, din municipiul Bacău, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : BACIU BERNADETA , din Bacău 
              Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 ŞI GARAJ,  STR. NORDULUI NR.22, din municipiul 
Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : CĂLIN GHEORGHE , din Bacău 
             Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE DS+P+2E,  STR. 9 MAI NR.28-30, din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : SC CIM PROSAN SRL , din Bacău 
            Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE VILE APARTAMENTE P+2E+M, STR. CALEA BÂRLADULUI, SOLA 
82, PARCELA 94, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
        BENEFICIAR : SC BUFALO IMPEX SRL , din  Oneşti, judeţul Bacău 
            Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE 2 LOCUINŢE UNIFAMILIALE ,  STR. CALEA MOLDOVEI,  NR.117 A 
ŞI NR.117 B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI :CUCU CONSTANTIN ŞI MARIANA , din Bacău 
            Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1 (DUPLEX) ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN STR. 
HOLTULUI,  NR.1, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
        BENEFICIARI : JUNCU MIHAI-CĂTĂLIN ŞI JUNCU GEANINA-CRISTINA , din 
Bacău 
          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1 ŞI PARC PENTRU COPII,  STR. CALEA 
BÎRLADULUI,  NR.175 K, NR.175 L ŞI NR.175 M, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR  : MORARIU CLAUDIA-LAURA , din Bacău 
         Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
24. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN ,STR. 
CALEA ROMANULUI ,  NR.188 ŞI NR.192, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : IACOB IOANA-SIMONA ŞI SANDU FLORIN  , din Bacău 
         Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
25. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S, P+3 NIVELE , STR. RĂZBOIENI,  NR.2 B, din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : NECULAI ROMICA ŞI GABRIELA , din Bacău 
        Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
26. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ D+P+8 , STR. ALEXEI TOLSTOI ,  NR.8-10(6), din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : SC DEDEMAN SRL , din Bacău 
        Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
27. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M ,GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, SEDIU 
FIRMĂ S+P+1E+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂŢII,  STR. 
BUCIUM  ,  NR.23, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
        BENEFICIARI : PATRICHI IOAN  ŞI MARIA ŞI SC PATMADAN IMPEX SRL , din 
Bacău 
        Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
28. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE ŞI COMERCIAL 2S+P+8E , STR. NICOLAE 
TITULESCU ,  NR.23 ŞI 23 A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren 
proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : POPA MIHAELA ŞI DUMITRU  , din Bacău 
         Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
29. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE TÂMPLĂRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII, STR. 
TRECĂTOAREA TECUCIULUI  ,  NR.12, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza 
pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : MERLUŞCĂ VIOREL ŞI OFELIA , din Bacău 
          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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30.Proiect de Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău 
a contestaţiei nr.46275 din 25.10.2007 formulată de SC KAM SRL Bacău cu sediul în 
Bacău, Str. 9 Mai , nr.25, Sc.C, Ap. 29,  prin Cabinet de Avocat “Petruş Flenchea”. 
          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
31.Proiect de Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău 
a cererii de procedură prealabilă înregistrată cu  nr.46655 din 26.10.2007 formulată de SC 
SUPERVOIAJE SRL Bacău cu sediul în judeţul Bacău, municipiul Moineşti,  Str. Tudor 
Vladimirescu , Bl. Cascada 14, Ap. 10. 
           Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
32.Proiect de Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău 
a cererii de procedură prealabilă înregistrată cu  nr.46683 din 26.10.2007 formulată de SC 
ALINTRANS SRL Bacău cu sediul în judeţul Bacău, comuna Săuceşti,  sat Săuceşti. 
           Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
33.Proiect de Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău 
a cererii de procedură prealabilă înregistrată cu  nr.46055 din 25.10.2007 formulată de SC 
HOLIAS SRL Bacău cu sediul în Bacău, Str. Banatului, Bl. B 4, Sc.A, Ap.12. 
            Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
34.Proiect de Hotărâre privind aprobarea  documentaţiei referitor la dl. Carp Toma din 
Bacău, str. Florilor , Bl. 7, Sc.B, Ap.10, în vederea acordării drepturilor prevăzute de Legea 
nr.341/2004. 
                 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
35.Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării unor tarife de călătorie, cu mijloacele 
de transport în comun , începând cu data de 01 decembrie  2007, activitate realizată de către 
S.C TRANSPORT PUBLIC S.A Bacău, în calitate de operator- concesionar al serviciului de 
transport public de călători , în municipiul Bacău. 
            Iniţiatori – CONSILIERI LOCALI – Dl.Lucaş Laurian Iulian, D-ra Pădureanu 
Rodica-Lenuţa , Dl.Damian Aurel  
36. Informare  privind situaţia punctelor termice şi centralelor termice de zonă scoase la 
licitaţie în vederea vânzării lor. 
 
37.Diverse. 
PESTE ORDINEA DE ZI  

   37A.Proiect de Hotărâre privind aprobarea listelor nominale pentru luna decembrie 
2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de 
abonamente cu reducere de 50% pentru transportul  urban cu mijloace de transport în 
comun, precum şi aprobarea încheierii unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A pe de 
o parte, şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pe de altă 
parte în ceea ce priveşte transportul urban cu mijloace de transport în comun. 
   Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
37B.Proiect de Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău  a acordului de implementare a măsurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/018 privind 
îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare şi tratare a apelor uzate în 
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Municipiul Bacău şi împuternicirea Primarului Municipiului Bacău pentru semnarea 
acestuia 
   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, 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. 43. 
     
       Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici –întreabă dacă există observaţii la ordinea de 
zi prezentată, cu modificările propuse. Nefiind discuţii, face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu ordinea de zi prezentată,  cu completările făcute : 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  X   
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA X   
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21 - - 
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 Cu 21 de voturi „pentru“ ordinea de zi împreună cu  şi completările făcute  ,  
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 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. 
 
       Dl. preşedinte de şedinţă ,  dl.consilier Bogatu George , doreşte să facă o propunere 
de modificare a ordinii de zi prezentată  -  să fie discutate cu prioritate  punctele 35   şi  
37A .  
        Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru  
a-şi exprima votul în legătură cu propunerea făcută de dl.consilier Bogatu George  : 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  X   
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA X   
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21 - - 
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 Cu 21 de voturi „pentru“ propunerea  , a fost aprobată. 
 
 
  1. Se trece la punctul 35 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui 
consilier Lucaş Laurian ,  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre 
privind  aprobarea actualizării unor tarife de călătorie, cu mijloacele de transport în 
comun, începând cu data de 01 decembrie  2007, activitate realizată de către S.C 
TRANSPORT PUBLIC S.A Bacău, în calitate de operator- concesionar al serviciului de 
transport public de călători , în municipiul Bacău. 
            Iniţiatori – CONSILIERI LOCALI – Dl.Lucaş Laurian Iulian, D-ra Pădureanu 
Rodica-Lenuţa , Dl.Damian Aurel  
 
  Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 

   Compartimentele   de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere  
pentru acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.( Direcţia Juridică şi 
Administraţie Locală, Direcţia Economică şi Compartimentul Autorizare Activitate 
economică şi Transport  ). 
        Se prezintă rapoartele   comisiilor de  specialitate 1,2, 3, 4 şi 5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 
 
       Dl.consilier Lucaş Laurian –sigur trebuie procedat prin vot secret la acest proiect? 
      
       Dl.Secretar Popovici Ovidiu Nicolae – Legea 215/2001  nu distinge . Tot ce se 
votează privitor la  persoane se adoptă prin vot secret. S.C Transport Public este o 
persoană juridică. Nu doreşte să  se ajungă în contencios pentru  această procedură de  
vot . 
          
    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  aprobarea actualizării unor tarife de călătorie, cu mijloacele de transport în 
comun, începând cu data de 01 decembrie 2007, activitate realizată de către S.C. 
TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în calitate de operator – concesionar al serviciului de 
transport public de călători, în municipiul Bacău. 

 
1.   Consilieri prezenţi   - 21 
2.   Numărul consilierilor care au votat   21 
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NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Articol Unic:  Se aprobă actualizarea unor tarife de călătorie cu 
mijloacele de transport auto în comun, începând cu data de 01 decembrie 
2007, activitate realizată de către S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. 
Bacău, în calitate de operator-concesionar al serviciului de transport 
public de călători, în municipiul Bacău, după cum urmează: 

 
Denumirea actului  Tarif practicat         Tarif 
  de călătorie           în prezent       actualizat 
- La biletul de o  
     călătorie de la,         1,20 lei         la 1,50 lei 
- La abonamentul pentru 

  1 traseu de la          40,00 lei          45,00 lei 
- La abonamentul pentru  
        2 trasee de la           55,00 lei         65,00 lei 

      - Abonament general de la       80,00lei         90,00 lei 
S-a adoptat 

 
 
 

18 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
    2. Se trece la punctul 37A al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  

 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind  aprobarea listelor nominale pentru luna decembrie 2007 a unor 
categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente 
cu reducere de 50% pentru transportul  urban cu mijloace de transport în comun, precum şi 
aprobarea încheierii unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A pe de o parte, şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pe de altă parte în ceea ce 
priveşte transportul urban cu mijloace de transport în comun. 
   Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
          Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (S.P.A.S.  şi Direcţie Economică ). 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 şi 5 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
          Dl.consilier Lucaş Laurian  – salută iniţiativa întocmirii acestui protocol,  este un 
gest de echitate publică şi socială şi se bucură că se poate avea, ce-i drept  târziu,  după 
multă vreme,  şi o atmosferă de lucru   în folosul comunităţii pe care o reprezentă consiliul 
local. 
 
     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 aprobarea listelor nominale pentru luna decembrie 2007 a unor 
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categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente 
cu reducere de 50% pentru transportul  urban cu mijloace de transport în comun, precum şi 
aprobarea încheierii unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A pe de o parte, şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pe de altă parte în ceea ce 
priveşte transportul urban cu mijloace de transport în comun. 

  
1.   Consilieri prezenţi    - 21 
2. Numărul consilierilor care au votat   - 21 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. 
 

  Art. 1.   (1) Se aprobă listele nominale pe luna decembrie 2007 a unor 
categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de 
abonamente cu reducere de  50% pentru transportul urban cu mijloace de 
transport în comun valabile pe o perioadă de o lună. 
   (2) Listele nominale cuprind un număr de  773 beneficiari, după cum 

urmează: 
   a)418 de persoane  marginalizate  social îndreptăţite la ajutor social  sau  
masă  la  Cantina  Municipală,  beneficiare  de abonament  lunar  cu  
reducere de 50%  în  sumă  de  37,5  lei  ;                                                             
 b)355 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de 
50% în sumă de 37,5 lei ; 

 conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
S-a adoptat 

21 0 0 

2.          Art. 2.   Se aprobă asigurarea resurselor financiare din bugetul local 
pentru susţinerea integrala a costurilor abonamentelor la transportul urban cu 
mijloace de transport în comun  unor categorii de persoane defavorizate din 
municipiul Bacău, respectiv pensionari la limita de vârstă ale căror pensii sunt 
echivalente sau mai mici de 240 lei, precum şi pensionari de invaliditate ale 
căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 330 lei.  S-a adoptat 

21 0 0 

3.   Art. 3.   Se aprobă convenţiile ce urmează a fi încheiate între 
Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C. Transport Public S.A. Bacău, pe 

de o parte, şi între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, pe de altă parte, conform 
anexelor 3 şi 4 ce fac parte  integrantă din prezenta hotărâre.  S-a adoptat 

21 0 0 

4.  Art. 4.   Convenţiile apar ca urmare a modificărilor  legislative privind 
indexarea pensiilor care s-au aplicat începând cu luna noiembrie 2007, precum 
şi a modificărilor legislative aduse de Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte modalitatea 
de acordare a gratuităţii pentru transportul urban cu mijloace de transport în 
comun, acestor persoane.  S-a adoptat 

21 0 0 

5. Art. 5.   Se mandatează Primarul Municipiului Bacău în cadrul  competenţelor 
şi atribuţiilor ce îi revin în calitate de autoritate executivă să semneze 
convenţiile prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre, în care vor fi stipulate 
obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte eliberarea legitimaţiilor şi abonamentelor  
şi decontarea lunară a cheltuielilor aferente transportului urban cu mijloace de 
transport în comun pentru toate categoriile de persoane defavorizate din 
municipiul Bacău care vor fi prevăzute în aceste convenţii. 
S-a adoptat 

21 0 0 
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6. Art. 6. (1)– Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va  
face de către Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău prin Biroul Persoane 
Vârstnice şi Persoane cu Handicap,      Biroul Alocaţii Familiale, Biroul 
Prevenirea şi Combaterea Sărăciei şi Birou Protecţia    Copilului în baza actelor 
doveditoare cu semnătură de primire. 

Art.(2)– Distribuirea legitimaţiilor către persoanele cu  
handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav 
şi asistenţii personali profesionişti se va face de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, conform legii. 
S-a adoptat 

21 0 0 

7. Art. 7.  (1) –  Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de 
Asistenţă Socială Bacău se va face către agentul economic transportator   în 
baza actelor doveditoare,cu semnătură de primire. 

(2) –  Decontarea legitimaţiilor distribuite de Direcţia Generală 
 de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulul Bacău se va face în baza listelor 
nominale totale a persoanelor beneficiare, care vor cuprinde datele de 
indentificare ale acestora ,  certificate de valabilitatea datelor înscrise, realitatea 
şi legalitatea operaţiunilor efectuate.  S-a adoptat 

21 0 0 

8.  Art. 8.   Cu data prezentei hotărâri, prevederile art. 1 din 
 Hotărârea Consiliului Local al     Mun. Bacău nr. 76/2006, Convenţia 
nr.4228/246 din 03.02.2006 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al   Mun. 
Bacău  nr.13/2006 şi actele adiţionale nr. 1, 2, 4 şi 5 aprobate prin Hotărârile 
Consiliului Local al  Municipiului Bacău  nr. 38/2006, nr.76/2006, nr. 293/2006  şi 
respectiv nr.358/2006 , îşi încetează valabilitatea. S-a adoptat 

21 0 0 

    
 

 
    3. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rectificării Planului de Investiţii pe anul 2007 la Regia Autonomă 
de Gospodărie Comunală Bacău . 
           Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul   de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Economică ) . 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 , 2 şi 3  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
           Dl.consilier Lucaş Laurian - este de acord cu toate proiectele de pe ordinea de zi 
şi îşi cere voie să părăsească sala de şedinţe deoarece are nişte probleme care nu suferă 
amânare. 
 
           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 aprobarea rectificării Planului de Investiţii pe anul 2007 la  Regia 
Autonomă de Gospodărie Comunală  Bacau 
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1.   Consilieri prezenţi    - 21 
2.   Numărul consilierilor care au votat   -19 

 
NUMAR DE  VOTURI Nr. 

crt. 
 

PENTRU CONTRA NULE 
1. Art. Unic :  Se aprobă rectificarea Planului de Investiţii şi a Listei de  

dotări pe  anul 2007 al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală  
 Bacau, cu finanţare din surse proprii, potrivit  Anexelor nr.1 şi 
 nr.1A , părţi integrante din prezenta hotarare. 
S-a adoptat 

16 3 0 

 
 
 
   4. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2008 la Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală Bacău, cu finanţare din surse proprii. 
                Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul   de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Economică ) . 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 , 2 şi 3  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
     Nefiind 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  aprobarea  Planului de Investiţii pe anul 2008 la  Regia Autonomă de 
Gospodărie Comunală  Bacau, cu finanţare din surse proprii. 

  
1.   Consilieri prezenţi    -21 
2. Numărul consilierilor care au votat   -19 

 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art. Unic :  Se aprobă Planul de Investiţii şi  Lista de dotări pe  
anul 2008 al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală  Bacau, cu 
 finanţare din surse proprii, potrivit  Anexelor nr.1 şi nr.1A , părţi  
integrante din prezenta hotarare.  S-a adoptat 
 

16 3 0 
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     5. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  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. 
          Compartimentele   de resort din cadrul Primăriei îşi dau  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele  favorabile. ( Direcţia Economică şi Direcţia 
Tehnică ) . 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 , 2 , 3 , 4 şi 5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
         Dl.consilier Corodeanu Gabi- crede că s-au făcut anul acesta 7-8 rectificări de 
buget. Astăzi doreşte să facă un amendament la acest proiect de hotărâre , deoarece există 
două situaţii destul de delicate, care nu suportă amânare . 
 
     1. - mijlocul de transport de la serviciul de gestionare a câinilor comunitari este sub 
orice critică , fiind un pericol public din toate punctele de vedere ( atât pentru sănătate cât 
şi pentru  integritatea  fizică). Întreabă dacă din punct de vedere legal,  se poate prinde în 
planul de investiţii pe anul 2008,  achiziţionarea acestui autoturism. 
 
      2. – o altă situaţie se referă la Serviciul de evidenţă a populaţiei.  Făcându-se  un sediu 
nou , care este la o distanţă destul de mare faţă de primărie sau de sediul actual,  cei de 
acolo au nevoie de o maşină pentru transportul documentelor oficiale. Din Aviatori şi până 
la barieră la poliţie , este o distanţă destul de mare. Funcţionarul public nu se poate deplasa 
cu sacoşa de documente oficiale, cu mijloacele de transport în comun. Când se va da în 
funcţiune  noua  locaţie,  este bine  să se  achiziţioneze ( cuprinzând în planul de achiziţii) 
o  maşină. 
              Dl.Preşedinte de şedinţă – Bogatu George  - întreabă dacă dl. consilier 
Corodeanu are vreo rudă care lucrează acolo ? 
 
       Dl.consilier Corodeanu –nu a ridicat această problemă  pentru faptul că  soţia sa 
lucrează la acel  serviciu. 
 
        D-ra consilier Mironescu Roxana – observă  astăzi o apetenţă deosebită pentru 
discuţii colaterale ,  dar doreşte să facă nişte propuneri destul de serioase . Propune să se  
suplimenteze  prin  rectificarea de buget,  în primul rând  o sumă de 5 miliarde   care se va 
acoperi din modificarea poziţiilor de investiţii pentru anul în curs de la reparaţii şi 
întreţinere străzi.  Aceasta,  deoarece s-a răcit vremea şi o parte din lucrări nu se mai  pot 
executa,  reutilizându-se  acest fond în altă parte , unde este nevoie. 
Această sumă este ca o acoperire la cele 40 miliarde care s-au dat la CET S.A pentru a 
completa capitalul social. Ca să nu existe dubii la acest subiect,  s-au făcut toate 
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demersurile la Registrul Comerţului pentru majorarea capitalului , acestea fiind 
reglementările actuale care trebuiesc  respectate. Era nevoie de o suma de  45 miliarde 
pentru ca valoarea acţiunii să aibă o valoare - cifre rotunde,  deoarece aceasta este regula şi 
altfel  nu acceptă Registrul Comerţului modificarea de capital social. 
  
      - Zile trecute când mapa de şedinţă era deja dată spre studiu consilierilor locali,  s-au 
primit la executiv două  adrese de la Ministerul Finanţelor – prin Direcţia Judeţeană de 
Finanţe,  prin care se suplimentează bugetul local cu suma de 70000 lei , cu caracter de 
urgenţă,  pentru a fi cheltuite până pe data de 7 decembrie 2007. S-au diminuat fondurile 
de salarii pentru învăţământ cu 45 miliarde şi s-au  primit nişte sume : 498000 lei  pentru 
ajutor social – venitul minim garantat , 125000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale din 
TVA şi 50 000 lei pentru echilibrarea  bugetelor locale din impozitul pe venit. 
 Doreşte să se ţină cont  de aceste modificări prin  includerea lor în buget. 
         Dl.Preşedinte de şedinţă – dacă se vor aproba acele amendamente, şi sigur cele care 
sunt cu destinaţie de la Ministerul Finanţelor trebuie aprobate şi prinse în buget, dl. 
Director Pădureanu Stelian  să dea câteva detalii.  
Referitor la suplimentarea bugetului  cu 5 miliarde lei  aport  de numerar la  capitalul 
social pentru SC CET SA şi suplimentarea de sume pentru achiziţionarea de autoturisme,  
se vor analiza sursele pentru acoperirea acestor cheltuieli. 
 
       D-ra consilier Mironescu Roxana – maşina pentru transportul  câinilor comunitari 
este într-o stare jalnică  şi este un punct dureros pe obrazul consiliului local. Păcat că este 
lăsată să circule această maşină care trebuia să fie dată la casat demult timp. Dacă se 
doreşte un oraş civilizat,  atunci trebuie întreprinse minime investiţii şi pe această zonă a 
colectării şi întreţinerii animalelor care se ridică din  teritoriu. Achiziţia să se facă pe 
Direcţia Servicii Publice şi redistribuirea unei maşini să se facă de la acest serviciu,  pentru 
că există această oportunitate. Trebuie reînoit tot parcul auto al Primăriei Municipiului 
Bacău. Crede că suma necesară ajunge la 1 miliard lei pentru această investiţie. 
Doreşte să facă un comentariu încă odată . La Serviciul de colectare a câinilor comunitari , 
cu toate eforturile personale şi ale unor sponsori generoşi care au contribuit la unele 
îmbunătăţiri, din păcate nu găseşte întotdeauna receptivitate pentru a aduce la un nivel de 
civilizaţie acel amplasament. Este bine de schimbat  amplasamentul  de la Nicolae 
Bălcescu . Dacă acesta ar  intră în atenţia  organizaţiilor pentru protecţia animalelor,  nu ar 
exista  nici o scuză pentru faptul că  este îngropat în noroaie şi mizerie. 
La o lună după aprobarea acelui proiect de hotărâre referitor la animalele de companie şi 
domestice,  nu s-a realizat la nivel de executiv delegarea de responsabilităţi pentru cele 
două  structuri implicate: Poliţia comunitară şi Direcţia de Servicii Publice. Trebuie 
desemnaţi oameni care să se ocupe de acest lucru şi de  amenajarea unui adăpost decent 
pentru animale de calibru mare. Sunt cazuri când sunt sesizaţi lucrătorii  de la Poliţia 
comunitară să adune cai morţi de prin canalul Bistriţei sau de pe marginea drumului , nu 
au unde să îi ducă (pentru faptul că nu s-a creat un amplasament propice pentru acest 
lucru). Degeaba s-a adoptat  un proiect de hotărâre dacă finalitatea lasă de dorit , rămânând 
suspendat doar la nivel de intenţie frumoasă.  
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         Dl.Preşedinte de şedinţă  Bogatu George  -îl invită pe dl. consilier  Corodeanu 
Gabi să înceteze cu intervenţiile sau  poate că ar fi mai bine să treacă în locul său pentru a 
conduce şedinţa. 
 
         Dl.Pădureanu Leonard- Director la Direcţia Economică – doreşte  să se clasifice 
sumele propuse în amendamente ,  pentru că dacă se vor aproba  , acestea vor fi prinse în 
buget .Toate sumele sunt clare în afară de sumele pentru autoutilitare , iar pentru 
introducera acestora în buget  ar trebui să existe un referat de fundamentare şi estimare  a 
costurilor , după care se poate începe achiziţia. Este bună varianta d-rei consilier 
Mironescu , de a prinde în buget suma de 1 miliard lei pentru această investiţie,  doar 
pentru a începe procedura de selecţie. 
 
        Dl.consilier  Corodeanu Gabi –sunt făcute adrese scrise cu număr de înregistrare. 
 
         Nemaifiind discuţii, dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu  amendamentul domnului consilier Corodeanu 
Gabi  de  a  se achiziţiona maşină la  Serviciul de Evidenţă  a Populaţiei: 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA X   
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 19 - - 
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      Cu 19  voturi „ pentru“,   amendamentul   a fost  adoptat  . 
 
     Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul 
în legătură cu  amendamentul domnului consilier Corodeanu Gabi  de  a  se achiziţiona 
maşină pentru Serviciul  care se ocupă de câinii comunitari. 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA X   
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 19 - - 

 
      Cu 19  voturi „ pentru“,   amendamentul   a fost  adoptat  . 
 
     Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul 
în legătură cu  amendamentul d-rei consilier Mironescu Roxana care cere propune ca 
sumele pentru achiziţionarea celor două  maşini să fie bugetate la 100.000 lei şi să fie 
achiziţionate de urgenţă  
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
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3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA X   
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 19 - - 

 
      Cu 19  voturi „ pentru“,   amendamentul   a fost  adoptat  . 
 
      Dl.consilier Bogatu George – Guvernul a alocat sume şi pentru achiziţionarea de 
combustibil solid şi lichid . De ce trebuie să se mai aloce bani şi de la bugetul local ? 
 
      Dl.Director Economic Pădureanu Leonard – s-a cerut  de către d-ra consilier 
Mironescu Roxana suplimentarea de  40 milioane lei  incluse în bugetul de la rectificarea 
de buget din şedinţa trecută,  pentru aport în  numerar la capital la S.C CET S.A . Astăzi se 
cer încă  5 miliarde lei  pentru că trebuie 30% din capitalul social subscris. 
 
       Dl.consilier Lupu Gabrie Stănică – când s-au aprobat în şedinţa trecută 40 
milioanelei,    nu s-a luat în calcul faptul că valoarea nominală a acţiunii nu este acoperită 
cu această sumă? De ce se forţează acum  prin acest amendament să se mai aloce alte  5 
miliarde lei.  
       Este necesar acum să se discute acest amendament , nu se poate discuta într-o şedinţă 
extraordinară acest lucru ? 
 
       D-ra consilier Mironescu Roxana – în momentul când s-a aprobat să  se majoreze 
capitalul cu 150 miliarde lei şi plata aceasta  să se   facă eşalonat,  cum s-a gândit acest 
lucru ? 
 
         D-na consilier Dima Carmen – nu este de acord să fie alocate aceste sume fără 
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semnarea rapoartelor de avizare de către comisiile de specialitate înaintea şedinţei de 
consiliul local şi fără avizul de legalitate al  domnului secretar. 
 
           Dl.consilier Bogatu George  - intervenţia doamnei consilier Dima  Carmen este 
foarte pertinentă . Acest lucru poate face obiectul unei şedinţe de consiliul extraordinară . 
   
         Dl. Director Economic -Pădureanu Leonard – roagă  ca sumele  ce provin de la  
Ministerul Finanţelor  prin adrese ferme , să   fie aprobate  prin amendament la actualul 
buget,  deoarece există suma de 70000 lei pentru cheltuieli bugetare (pentru sistem 
informatic),  sumă ce trebuie cheltuită până pe data de 7 decembrie 2007. 
        Pe 27 noiembrie au fost anunţaţi de Ministerul Dezvoltării  Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor despre suplimentarea fondurilor bugetare pe 2007 la municipiul Bacău cu 
70000 lei,  pentru  sistem informatic de cadastru. Celelalte sume sunt suplimentări de la 
Ministerul de Finanţe astfel: 498000 lei  pentru ajutor social – venitul minim garantat , 
125000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale din TVA şi 50 000 lei pentru echilibrarea  
bugetelor locale din impozitul pe venit. 
 
 
     Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul 
în legătură cu  amendamentul d-rei consilier Mironescu Roxana  -  sumele venite de la 
guvern pe destinaţii , să fie bugetare şi cheltuite în acest scop.  
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN  X  
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ   X 
16. MARCU COSTICĂ   X 
17. MIRONESCU ROXANA X   
18. MUNTEANU M.PETRU   X 
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA   X 
20. PINTILIE EMIL X   
21. POPESCU ADRIAN X   
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22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 14 1 4 

 
 
      Cu 14  voturi „ pentru“,  1 vot „contra ” şi   4 „ abţineri ” ,  amendamentul   a fost  
adoptat  . 
 
       D-na consilier Sibişteanu Livia  - există o lege prin care cei care nu se supun unei 
hotărâri de guvern, sunt  condamnaţi. Dacă sunt veniţi bani pentru această destinaţie fixă,  
cum adică consilierii locali nu votează? 
 
       Dl.consilier Munteanu Petru – s-a abţinut deoarece nu s-au dat aviz de legalitate şi 
rapoarte de specialitate la aceste amendamente . Se putea modifica proiectul de buget si 
era totul clar. 
 
     Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -  îl lămureşte  pe dl.consilier Munteanu Petru că 
aceste adrese au venit pe data de 27 . Mapele s-au dat cu 5 zile înainte şi de aceea nu erau 
incluse aceste sume în proiectul de hotărâre . Orice hotărâre de consiliu local se 
contrasemnează de legalitate de secretarul municipiului. Dacă acesta consideră că 
amendamentele sau hotărârea  nu sunt  legale ,  atunci nu   semnează . 
  
      
      Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul 
în legătură cu  proiectul de hotărâre  prezentat,  împreună cu amendamentele  adoptate,  
fără suma pentru  S C CET S.A Bacau  : 
 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN Ieşit din sală    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
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16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA Ieşit din ssală    
. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  Ieşit din sală    
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 16 - - 

 
   
  Cu 16  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 împreună cu amendamentele făcute,  a fost  adoptat  . 
 
     6 . Se trece la punctul 4  al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Contractelor de acordare de servicii 
sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 şi 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al 
Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin 
Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău şi Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi 
Ajutor Olanda-România-Betania din Bacău, prin actele adiţionale nr.4 la fiecare contract. 
                 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul   de resort din cadrul Primăriei îşi dă  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil  . ( SPAS   ) . 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 1, 4  şi  5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
          Nefiind discuţii, dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu  proiectul de hotărâre  : 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN Ieşit din sală    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
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11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA Ieşit din sală    
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X    
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 17 - - 

 
 
      Cu 17  voturi „ pentru“,    proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi 
completării Contractelor de acordare de servicii sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 
6813/2004 şi 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 
între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială 
Bacău şi Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda-România-Betania din 
Bacău, prin actele adiţionale nr.4 la fiecare contract  ,  a fost  adoptat  . 
 
      Dl.Preşedinte de şedinţă  Bogatu George  - roagă  colegii ca punctul 37 B de pe 
ordinea de zi să fie luat în discuţie  cu prioritate , deoarece reprezentantul de la RAGC are 
o comisie la sediu şi trebuie să participe. 
 
 
       7 . Se trece la punctul 37B  al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  
d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău  a acordului 
de implementare a măsurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/018 privind îmbunătăţirea sistemelor 
de alimentare cu apă, colectare şi tratare a apelor uzate în Municipiul Bacău şi 
împuternicirea Primarului Municipiului Bacău pentru semnarea acestuia 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele  favorabile. ( Direcţia Economică şi 
Administratorul Public  ) . 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 1, 2 ,3  şi  5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
          Nefiind discuţii, dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu  proiectul de hotărâre  : 
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VOT  

 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA Ieşit din sală    
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL Ieşit din sală    
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X    
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 17 - - 

   
    Cu 17  voturi „ pentru“,    proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul 
Local al Municipiului Bacău  a acordului de implementare a măsurii ISPA 
2002/RO/16/P/PE/018 privind îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare şi 
tratare a apelor uzate în Municipiul Bacău şi împuternicirea Primarului Municipiului 
Bacău pentru semnarea acestuia ,  a fost  adoptat  . 

 

      8. Se trece la punctul  5 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea plăţii premiului de 500 lei Ron familiilor din municipiul Bacău 
care au împlinit ori  depăşit 50 de ani de la căsătorie în anul 2006, care au depus cerere după 
30 august 2007. 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele   de resort din cadrul Primăriei îşi dau  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele  favorabile. ( Serviciul Public de Evidenţă a 
Persoanelor din Municipiul Bacău, Direcţia Economică ) . 
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          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1 şi 4  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
     Nefiind 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 aprobarea plăţii premiului de 500 lei RON familiilor din municipiul Bacău 
care au împlinit ori depăşit 50 de ani de la căsătorie în anul 2006, care au depus cerere după 
30 august 2007 

  
1.   Consilieri prezenţi    - 17 
2. Numărul consilierilor care au votat   -17 

 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” şi cate un premiu în 
sumă de 500 lei RON de familie unui număr de 11 familii din 
municipiul Bacău, care au împlinit ori depăşit 50 de ani de la căsătorie în 
cursul anului 2006, care au depus cerere după data de 30 august 2007. 
 Cele 11 familii din municipiul Bacău care vor primi fiecare  
premiul de 500 lei RON sunt prevăzute în lista anexă care face parte 
 integrantă din prezenta hotărâre. 
S-a adoptat 

17 0 0 

2. Art. 2. Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către Primarul 
municipiului Bacău prin Direcţia Economică care va face plata 
premiului către cele 11 familii din municipiul Bacău. 
S-a adoptat 

17 0 0 

 
     
 9. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Bacău, Anexele 2 şi 3, aprobat prin H.C.L. nr.121/30.04.2007, precum şi 
Anexa nr.2 aprobată prin H.C.L. nr.123/30.04.2007, în vederea promovării în clasă, grad 
profesional şi avansarea în trepte de salarizare a unor categorii de salariaţi. 

Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul   favorabil. ( Direcţia Economică şi Serviciul 
Management Resurse Umane  ) . 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 1 şi  5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
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            Nefiind discuţii, dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu  proiectul de hotărâre  : 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA Ieşit din sală    
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL Ieşit din sală    
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X    
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 17 - - 

 
 
      Cu 17  voturi „ pentru“,    proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, Anexele 2 şi 3, aprobat prin 
H.C.L. nr.121/30.04.2007, precum şi Anexa nr.2 aprobată prin H.C.L. nr.123/30.04.2007, în 
vederea promovării în clasă, grad profesional şi avansarea în trepte de salarizare a unor 
categorii de salariaţi,  a fost  adoptat  . 
 
       10. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău 
nr.303/13.08.2007. 

Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 



 34

          Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul   favorabil. ( Direcţia Patrimoniu , Direcţia 
Urbanism şi Serviciul Cadastru ) . 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 1 şi  2  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
     Nefiind 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  modificarea  şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Bacău  nr. 
303/13.08.2007 

 
1.   Consilieri prezenţi    - 17 
2.   Numărul consilierilor care au votat   - 17  

 
NUMAR DE  VOTURI Nr. 

crt. 
 

PENTRU CONTRA NULE 
1. Art.1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 303/2007 , 

 în sensul că  pe Anexa – Plan de Situaţie – se va  trece „Suprafaţă de  
teren propusă atribuirii în administrare Administraţiei Naţionale de 
 Meteorologie – Regia Autonomă Bucureşti. S-a adoptat 

16 1 0 

2. Art.2.  Se aprobă completarea art 1 din H.C.L. nr. 303/2007, cu un nou 
alineat care va avea următorul conţinut : „Se aprobă dezlipirea suprafeţei 
de 68.471 mp în două loturi, respectiv de 67.771 mp şi 700 mp,  în 
scopul  atriburii în administare a  acesteia din urmă către Adminisatraţia 
Naţională de Meteorologie – Regia Autonomă Bucureşti”. 
S-a adoptat 

16 1 0 

    
  11. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea schimbării amplasamentului Târgului de animale, de maşini 
auto, comercializarea şi schimbul de produse cerealiere şi a unor bunuri de uz 
gospodăresc, situat în str.Trecătoarea Tecuciului nr.19 din cartierul Şerbăneşti, pe un alt 
amplasament din municipiul Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile. (Direcţia Patrimoniu , Direcţia 
Urbanism şi Serviciul Cadastru)  . 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1, 2  şi  3  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
           Dl.Consilier  Marcu Costică  – este o necesitate acest obiectiv pentru municipiul 
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Bacău. Vine cu rugămintea să se facă în aşa fel,  încât acel spaţiu să fie funcţional pentru 
toţi cetăţenii municipiului . Cum vor putea folosi acel spaţiu cei care locuiesc în cartierele  
Şebăneşti , Gherăieşti , atâta timp cât căruţele nu au voie prin municipiul Bacău şi locaţia 
stabilită este undeva  pe dealul  Sărata. 
Poate se va reuşi ca darea lui în funcţiune să se facă până în luna iunie a anului 2008. 
 
           Nemaifiind discuţii, dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu  proiectul de hotărâre  : 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA Ieşit din sală    
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL Ieşit din sală    
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X    
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 17 - - 

 
        Cu  17 voturi  „pentru“  ,  proiectul de hotărâre  privind aprobarea schimbării 
amplasamentului Târgului de animale, de maşini auto, comercializarea şi schimbul de 
produse cerealiere şi a unor bunuri de uz gospodăresc, situat în str.Trecătoarea Tecuciului 
nr.19 din cartierul Şerbăneşti, pe un alt amplasament din municipiul Bacău,  a fost 
adoptat. 

 

    12.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui  
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Viceprimar Scripăţ Constantin  ,  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a 
unor sectoare de drumuri judeţene, situate  în intravilanul municipiului Bacău. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

  Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.(Direcţia Patrimoniu, Direcţia 
Drumuri Publice, Direcţia Urbanism şi Serviciul Cadastru  ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1 şi 2 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 
  
     Nefiind 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  preluarea în administrare de către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău a unor sectoare de drumuri judeţene, situate în intravilanul municipiului Bacău. 

 
1.   Consilieri prezenţi   - 17 
2. Numărul consilierilor care au votat  - 17 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art. 1 (1) Se aprobă preluarea în administrare de către Consiliul Local al 
Municipiului Bacău, a unui număr de 3 sectoare de drumuri judeţene, 
inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile acestora, 
administrate actual de către Consiliul Judeţean Bacău, situate în 
intravilanul municipiului Bacău, după cum urmează: 

• DJ 207G, de la KM 0+000, la KM 0+992 (troiţă), în lungime 
de 0,992 km. 

• DJ 207G, de la KM 8+000, la KM 10+786 (intersecţia cu DE 
85), în lungime de 2,786 km. 

• DJ 119, de la KM 0+000 (DN 15) la KM 1+680, în lungime 
de 1,680 km. 
(2) Cele 3 sectoare de drumuri judeţene se identifică prin  

Planurile deSituaţie, Anexele nr. 1 A, nr. 1 B şi nr. 1 C, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  S-a adoptat 

17 0 0 

2. Art. 2. Protocolul de predare-preluare va fi încheiat între reprezentanţii 
celor două părţi, în baza prezentei hotărâri. S-a adoptat 

17 0 0 

3. Art. 3. Se numeşte comisia de preluare a bunurilor prevăzute la art. 1, în 
următoarea componenţă: 
1. Scripăţ Constantin  -  viceprimar  - Preşedinte S-a adoptat 

17 0 0 

4. 2. Mateuţă Florin  director Direcţia Drumuri Publice  - membru 
S-a adoptat 

17 0 0 
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5. 3. Pircu Gavril -  director Direcţia Patrimoniu  - membru 
S-a adoptat 

17 0 0 

6. 4. Gavrilescu Corneliu  - şef Serviciu Juridic-contencios - membru 
S-a adoptat 

16 1 0 

7. 5. Plămadă Viorel  subinginer la Serviciul Drumuri Publice  - secretar 
S-a adoptat 

17 0 0 

8. Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Bacău, să semneze 
Protocolul de predare-preluare. 
S-a adoptat 

16 1 0 

 

    
      13.Se trece la punctul  10 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin ,  pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.125/29.05.2002, a Consiliului Local 
al Municipiului Bacău, în vederea readucerii terenului în suprafaţă de 1457,99 mp, în 
domeniul public al municipiului Bacău , care a fost transmis în folosinţă Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Bacău, din str.Oituz nr.29-31 Bacău. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.(Direcţia Patrimoniu, Serviciul 
Cadastru  ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1, 2  şi 5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 

    
    Nefiind 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 acceptarea transmiterii unei suprafeţe de teren de 550mp din domeniul 
public al statului administrat de Ministerul Transporturilor şi concesionat către CFR-SA, in 
coadministrare(administrare comuna) intre Ministerul Transporturilor si Consiliului Local 
al Municipiului Bacău 

   
1.   Consilieri prezenţi   - 17 
2.   Numărul consilierilor care au votat  - 17  

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1 - Se aprobă transmiterea unei suprafeţe de teren de 550 mp din  
Domeniul  public al statului administrat de Ministerul  
Transporturilor şi concesionat către CFR-SA, in coadministrare 
(administrare comuna) intre Ministerul Transporturilor si Consiliului 
 Local al Municipiului Bacău. Teren prezentat în Anexa nr. 1 parte  
Integrantă  din prezenta hotărâre. S-a adoptat 

17 0 0 
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2. Art.2-  După transfer, acest teren  va fi folosit pentru realizarea 
obiectivului de investiţie „Subpasaj str.G-ral Ştefan Guşe cu str. 
Oituz”, necesar pentru fluidizarea circulaţiei. S-a adoptat 

17 0 0 

3. Art.3. -  Se desemnează Primarul Municipiului Bacău să întreprindă  
demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri. 
S-a adoptat                                                                                                   
 

17 0 0 

 
 
      14.Se trece la punctul  11 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin ,  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice  – faza SF – pentru 
obiectivul  de investiţie : „ Campus şcolar nou str.C-tin Ene din Municipiul Bacău  ” . 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Economică  şi Direcţia 
Tehnică  ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1 şi  2  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 

 

        Nefiind discuţii, Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre , 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. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA Ieşit din sală    
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
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20. PINTILIE EMIL Ieşit din sală    
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X    
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 17 - - 

 
 
      Cu  17 voturi  „pentru“ ,   proiectul de hotărâre  privind  aprobarea documentaţiei 
tehnico - economice  – faza SF – pentru obiectivul  de investiţie : „ Campus şcolar nou 
str.C-tin Ene din Municipiul Bacău  ”  , a fost adoptat. 
 
      15.Se trece la punctul  12 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin,   pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice  – faza „  Studiu de 
fezabilitate ”a  obiectivului   de investiţii : „ Înlocuire conductă apă potabilă şi branşamente 
pe str. Miron Costin  din Municipiul Bacău  ” , precum şi indicatorii tehnico – economici 
pentru realizarea acestei investiţii. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentul  de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Patrimoniu  ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1 şi  2  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 

 

       Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima 
votul în legătură cu proiectul de hotărâre , 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. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
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16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA Ieşit din sală    
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL Ieşit din sală    
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X    
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 17 - - 

 
     Cu  17 voturi  „pentru“,    proiectul de hotărâre  privind  aprobarea documentaţiei 
tehnico - economice  – faza „  Studiu de fezabilitate ”a  obiectivului   de investiţii : „ 
Înlocuire conductă apă potabilă şi branşamente pe str. Miron Costin  din Municipiul Bacău  
” , precum şi indicatorii tehnico – economici pentru realizarea acestei investiţii ,  a fost 
adoptat. 

 

      16.Se trece la punctul  13 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin, pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor economici – faza SF – 
pentru obiectivele de investiţii noi: „ Construire strada Dr.Marinescu  ”  „ Construire 
strada Iasomiei  ”, „ Construire acces str.Zimbrului nr.84-22 Decembrie nr.78 ”,  
„ Construire alee acces str. Venus nr.8- Zimbrului nr.13 ”  din municipiul Bacău . 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

       Compartimentele   de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile.(Direcţia Tehnică, Direcţia 
Economică şi Direcţia Drumuri Publice ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1, 2  şi  3  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 

 

       Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima 
votul în legătură cu proiectul de hotărâre , 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. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS X   
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11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA Ieşit din sală    
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL Ieşit din sală    
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X    
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 17 - - 

 
     Cu  17 voturi  „pentru“,    proiectul de hotărâre  privind aprobarea modificării 
indicatorilor economici – faza SF – pentru obiectivele de investiţii noi: „ Construire strada 
Dr.Marinescu  ”  „ Construire strada Iasomiei  ”, „ Construire acces str.Zimbrului nr.84-22 
Decembrie nr.78 ”, „ Construire alee acces str. Venus nr.8- Zimbrului nr.13 ”  din 
municipiul Bacău  ,  a fost adoptat. 

 

       17. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de Herghelegiu Anna - Marie 
din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău. 
       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Urbanism , Direcţia 
Patrimoniu ,  Serviciu  Cadastru  ). 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 şi 2 în vederea avizării proiectului 
de hotărâre, favorabile. 
 
     Nefiind 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  aprobarea unui schimb de teren solicitat de Herghelegiu Anna-Marie din 
Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău 

 
 

1.   Consilieri prezenţi    - 17 
2.   Numărul consilierilor care au votat  - 17 
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NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art. 1. Se trece din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Bacău terenul în suprafaţă de 49 mp situat în str. Nicolae Titulescu nr. 
15, în scopul efectuării unui schimb de teren cu o persoană fizică. 
Nu s-a adoptat 

11 5 1 

5 Art. 2. Se însuşeşte Raportul de Evaluare prezentat, în vederea efectuării 
schimbului de teren dintre Herghelegiu Anna-Marie din Bacău, Calea 
Mărăşeşti nr. 100, sc. A, ap. 4 şi Consiliul Local al municipiului Bacău, 
conform Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre. 
Nu s-a adoptat 

11 5 1 

3. Art. 3. Se aprobă efectuarea schimbului de teren dintre Herghelegiu 
Anna-Marie cu domiciliul în Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 100, sc. A, ap. 
4 şi Consiliul Local al municipiului Bacău, schimb care se justifică prin 
actele depuse la documentaţia proiectului de hotărâre, astfel: 

a) Solicitanta Herghelegiu Anna-Marie cu domiciliul în Bacău, 
 Calea Mărăşeşti nr. 100, sc. A, ap. 4, transmite în proprietatea 
muncipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Bacău, terenul în suprafaţă de 50 mp situat în intravilanul municipiului 
Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 108, în valoare de 8.400 Euro, care se 
identifică prin Planul de Situaţie, Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. 

b) Consiliul Local al municipiului Bacău, transmite în proprietatea 
solicitantei  Herghelegiu Anna-Marie cu domiciliul în Bacău, Calea 
Mărăşeşti nr. 100, sc. A, ap. 4, terenul în suprafaţă de 49 mp, situat în 
intravilanul municipiului Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 15 A, în 
valoare de 8.477 Euro, care se identifică prin Planul de Situaţie Anexa 
nr. 3 la prezenta hotărâre. 
Nu s-a adoptat 

11 5 1 

4. Art. 4. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Nu s-a adoptat 

11 5 1 

5. Art. 5. Se  împuterniceşte d-l Gavrilescu Corneliu, Şef serviciu Juridic-
Contencios, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău, la 
Notarul Public, în vederea semnării contractului de schimb. 
Nu s-a adoptat 

11 5 1 

 

 

   18. Se trece la punctul  15 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută în contractele de concesionare încheiate 
pentru o perioadă de 10 ani între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi beneficiarii 
construcţiilor – spaţii comerciale şi prestări servicii – titulari ai contractelor de concesionare , 
pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială a contractului . 

      Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                                                                    
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere 
pentru acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Patrimoniu,  
Direcţia Urbanism,  Serviciul Cadastru ). 
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        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 şi 3 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 

 

     Nefiind 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: 
 

 

 

 



 44

S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei prevazuta in contractele de 
concesionare incheiate pentru o perioada de 10 ani intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si beneficiarii constructiilor  - 
spatii comerciale si prestari servicii – titulari ai contractelor de concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din 
durata initiala a contractului . 
 
       1.    Numărul consilierilor prezenţi    - 17 

2. Numărul consilierilor care au votat  -17 
Numar de voturi Nr. 

crt.
 

Pentru Contra Nule 
1. ART. 1 – Se aproba prelungirea duratei prevazuta in contractele de concesionare incheiate pentru o perioada de 10 ani intre 

Consiliul Local al Municipiului Bacau si beneficiarii constructiilor - spatii comerciale si prestari servicii – titulari ai contractelor de 
concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala a contractului, conform ANEXEI parte integranta din 
prezenta hotarare. Nu s-a adoptat 

15 2 0 

2. ART. 2 – Se imputerniceste Primarul Municipiului Bacau sa semneze actele aditionale la contractele de concesionare perfectate 
intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si beneficiarii constructiilor – titulari ai contractelor de concesionare, prevazuti in anexa 
la prezenta hotarare.  Nu s-a adoptat 

15 2 0 

TABEL CU SOLICITARILE CONCESIONARILOR  PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE CONCESIONARE 
Numar de voturi NR. 

CRT. 
CONCESIONARUL 

SOLICITANT 
NR. SI DATA 
CONTRACTULUI 

AMPLASAMENTUL PE CARE 
SE AFLA CONSTRUCTIA 

SUPRAFATA 
OCUPATA 

DESTINATIA 

Pentru Contra Nule  
3. S.C. MISIG S.R.L. 

Nu s-a adoptat 
19514/31.07.1997 STR. APRODU PURICE 25,00 M.P. SPATIU 

COMERCIAL 
14 3 0  

4. S.C. MISIG S.R.L. 
Nu s-a adoptat 

19515/31.07.1997 STR. APRODU PURICE 25,00 M.P. SPATIU 
COMERCIAL 

14 3 0  

5. C.N. LOTERIA 
ROMANA – 
SUCURSALA ZONALA 
IASI – CENTRUL DE 
LUCRU BACAU Nu s-a 
adoptat 

19519/31.07.1997 STR. APRODU PURICE 25,00 M.P. SPATIU PRESTARI 
 SERVICII 

15 2 
 

0 
 

 
 

6. S.C. BONITO S.R.L. 
Nu s-a adoptat 

280/05.01.1999 STR. APRODU PURICE 25,00 M.P. SPATIU 
COMERCIAL 

13 4 0 

7. S.C. SINTACO S.R.L. 
Nu s-a adoptat 

9105/05.09.1997 STR. MIHAI VITEAZU,  
NR. 3 

12,50 M.P. SPATIU 
COMERCIAL 

14 3 0 
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   19. Se trece la punctul  16 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul municipiului Bacău. 
      Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                                                                                                                       
         Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
         Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru acest proiect de hotărâre şi prezintă 
raportul favorabil. (Direcţia Patrimoniu, Direcţia Drumuri Publice, Direcţia Urbanism, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, 
Serviciul Cadastru, Compartiment Concesionări). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2  în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
        Dl.consilier Corodeanu Gabi – la Comisia nr.3 - Comisia pentru comerţ, turism., servicii publice şi transport urban,  
avizul pentru punctele 2,3,4,5 şi 6 sunt nefavorabile deoarece au obţinut  3 voturi „ împotivă ”şi 1 „ abţinere .  
        Se cere refacerea documentaţiilor deoarece punctele 2,3,4,5 şi 6 afectează spaţiile verzi şi locurile de parcare. 
 
          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: 
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  S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea concesionării  directe a unor loturi de 
teren situate in intravilanul Municipiului Bacau . 

1. Numărul consilierilor prezenţi    - 17 
2. Numărul consilierilor care au votat  - 17 

NUMĂR DE VOTURI  
NR. 
CRT 

PROPUNEREA CUPRINSĂ ÎN 
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  

SUPRA
-FATA 
(m.p.) 

         DESTINATIA Tca 
(lei RON/ 
m.p./an)  

DURATA 
CONCE-
SIUNII 

OBSERVATII 

Pentru Contra Nule 
1. 
 

Se aprobă trecerea din domeniul public 
în domeniul privat al municipiului Bacău 
 a terenului din STR.MĂRĂŞEŞTI , NR. 
98 ( MAGAZIN NR.6 – PIAŢA SUD )  
- 5mp din totalul de  16mp şi 
concesionarea a 16 mp teren cu aceeaşi 
adresă a cărui amplasament este  cuprins 
în planul anexă  corespunzător  
Nu s-a adoptat 

 16,00 EXTINDERE SPATIU 
COMERCIAL  

50,44 25 ANI CONCES. DIRECTA catre  
S.C. AICBAC S.A. BACAU 

10 6 1 

2. Se aprobă concesionarea terenului din 
STR. NORDULUI, NR. 4, SC. B, AP. 1 a 
cărui amplasament este  cuprins în 
planul anexă corespunzător 
Nu s-a adoptat 

65,00 EXTINDERE SPATIU 
PRESTARI SERVICII 
– SALON DE 
INFRUMUSETARE 

41,66 25 ANI CONCES. DIRECTA catre  
S.C. ILIANI S.R.L. 

11 6 0 

3. Se aprobă concesionarea terenului din 
STR. ION LUCA CARAGIALE, NR. 3 
(BANU MARACINE, NR. 37) a cărui 
amplasament este  cuprins în planul 
anexă corespunzător Nu s-a adoptat 

195,00 EXTINDERE SEDIU 
SOCIETATE 

39,47 25 ANI CONCES. DIRECTA catre  
S.C. CONTACT S.R.L. 
 

11 6 0 

4. Se aprobă concesionarea terenului din 
STR. MARASESTI, NR.100, SC.B, AP.4  
a cărui amplasament este  cuprins în 
planul anexă corespunzător 
Nu s-a adoptat 

14,37 EXTINDERE SPATIU 
PROPRIETATE 
PENTRU 
AMENAJARE SPAŢIU 
PRESTĂRI SERVICII 
–SALON DE 
ÎFRUMUSEŢARE 

41,66 25 ANI CONCES. DIRECTA catre  
S.C. HIMERA S.R.L 

9 6 2 

5. Se aprobă trecerea din domeniul public 
în domeniul privat al municipiului Bacău 
şi concesionarea terenului din STR. 
MIORIŢEI NR.3 a cărui amplasament 
este  cuprins în planul anexă 
corespunzător Nu s-a adoptat 

111,20 EXTINDERE SPAŢIU 
ALIMENTAŢIE 
PUBLICĂ  

54,83 25 ANI CONCES. DIRECTA catre  
S.C. G.T.GRUP S.R.L 

12 4 1 



 47

6. Se aprobă concesionarea terenului din 
STR. MIRON COSTIN , NR.4, SC.B, 
AP.1 a cărui amplasament este  cuprins 
în planul anexă corespunzător 
Nu s-a adoptat 

32,35 EXTINDERE SPATIU 
PROPRIETATE 
PENTRU 
AMENAJARE 
BIROURI SOCIETATE 

39,47 25 ANI CONCES. DIRECTA catre  
S.C. ROMIX GRUP S.R.L 

14 2 1 



 48

 
      20. Se trece la punctele 17 – 29 ale ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul d-lui Viceprimar Sripăţ Constantin pentru a prezenta Expunerile de motive la : 
 
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ STR. CALEA MOLDOVEI NR.117 C, din municipiul Bacău, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : BACIU BERNADETA , din Bacău 
              Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 ŞI GARAJ,  STR. NORDULUI NR.22, din municipiul 
Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : CĂLIN GHEORGHE , din Bacău 
             Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE DS+P+2E,  STR. 9 MAI NR.28-30, din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : SC CIM PROSAN SRL , din Bacău 
            Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE VILE APARTAMENTE P+2E+M, STR. CALEA BÂRLADULUI, SOLA 
82, PARCELA 94, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
        BENEFICIAR : SC BUFALO IMPEX SRL , din  Oneşti, judeţul Bacău 
            Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE 2 LOCUINŢE UNIFAMILIALE ,  STR. CALEA MOLDOVEI,  NR.117 A 
ŞI NR.117 B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI :CUCU CONSTANTIN ŞI MARIANA , din Bacău 
            Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1 (DUPLEX) ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN STR. 
HOLTULUI,  NR.1, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
        BENEFICIARI : JUNCU MIHAI-CĂTĂLIN ŞI JUNCU GEANINA-CRISTINA , din 
Bacău 
          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1 ŞI PARC PENTRU COPII,  STR. CALEA BÎRLADULUI,  
NR.175 K, NR.175 L ŞI NR.175 M, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren 
proprietate particulară. 
        BENEFICIAR  : MORARIU CLAUDIA-LAURA , din Bacău 
         Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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24. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN ,STR. 
CALEA ROMANULUI ,  NR.188 ŞI NR.192, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : IACOB IOANA-SIMONA ŞI SANDU FLORIN  , din Bacău 

         Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
25. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S, P+3 NIVELE , STR. RĂZBOIENI,  NR.2 B, din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : NECULAI ROMICA ŞI GABRIELA , din Bacău 
        Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
26. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ D+P+8 , STR. ALEXEI TOLSTOI ,  NR.8-10(6), din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : SC DEDEMAN SRL , din Bacău 
        Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
27. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M ,GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, SEDIU 
FIRMĂ S+P+1E+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂŢII,  STR. 
BUCIUM  ,  NR.23, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
        BENEFICIARI : PATRICHI IOAN  ŞI MARIA ŞI SC PATMADAN IMPEX SRL , din 
Bacău 
        Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
28. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE ŞI COMERCIAL 2S+P+8E , STR. NICOLAE 
TITULESCU ,  NR.23 ŞI 23 A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren 
proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : POPA MIHAELA ŞI DUMITRU  , din Bacău 
         Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
29. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE TÂMPLĂRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII, STR. 
TRECĂTOAREA TECUCIULUI  ,  NR.12, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza 
pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : MERLUŞCĂ VIOREL ŞI OFELIA , din Bacău 
          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
          Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectele de hotărâre. 
         Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
aceste proiecte de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile. (Direcţia de Drumuri Publice, 
Direcţia Urbanism,  Serviciul Energetic, Reţele şi Avize) 
          Se prezintă rapoartele  comisiei   de specialitate 2  în vederea avizării proiectelor de 
hotărâre, favorabile. 



 50

        
            Dl.consilier Corodeanu Gabi  – se observă în oraş o gravă încălcare a păstrării 
curăţeniei , ies camioane cu cauciucurile pline de noroi din şantiere. A făcut sesizare şi 
doreşte să ştie care  este soluţia . Îl roagă pe dl .Rusu să îi răspundă la o sesizare pe care a 
făcut-o pentru  strada Bucegi. 
 
            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  proiectele de  
hotărâre privind aprobarea unor PUD-uri  si  a unor  PUZ-uri. 
 
1.   Consilieri prezenţi   - 17  

      2.Numărul consilierilor care au votat  - 17 
 
 

Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
Petru Contra Nule 

1. 17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ STR. CALEA MOLDOVEI NR.117 C,  
din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : BACIU BERNADETA , din Bacău   S-a adoptat 

17 0 0 

2. 18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 ŞI GARAJ,  STR. NORDULUI NR.22
din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : CĂLIN GHEORGHE , din Bacău   S-a adoptat 

17 0 0 

3. 19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
pentru CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE DS+P+2E,  STR. 9 MAI 
NR.28-30, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
        BENEFICIAR : SC CIM PROSAN SRL , din Bacău   S-a adoptat 

13 4 0 

4.  20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
pentru CONSTRUIRE VILE APARTAMENTE P+2E+M, STR. CALEA 
BÂRLADULUI, SOLA 82, PARCELA 94, din municipiul Bacău, obiectiv ce  
se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR : SC BUFALO IMPEX SRL , din  Oneşti, judeţul  
Bacău    S-a adoptat 

13 3 1 

5. 21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINŢE UNIFAMILIALE ,  STR. CALEA 
MOLDOVEI,  NR.117 A ŞI NR.117 B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se  
va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI :CUCU CONSTANTIN ŞI MARIANA , din Bacău 
S-a adoptat 

16 0 1 
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6. 22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1 (DUPLEX) ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN 
STR. HOLTULUI,  NR.1, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe 
teren  proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : JUNCU MIHAI-CĂTĂLIN ŞI JUNCU 
GEANINA-CRISTINA , din Bacău   S-a adoptat 

17 0 0 

7. 23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1 ŞI PARC PENTRU COPII,  STR. CALEA 
BÎRLADULUI,  NR.175 K, NR.175 L ŞI NR.175 M, din municipiul Bacău, 
obiectiv  ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIAR  : MORARIU CLAUDIA-LAURA , din Bacău 
S-a adoptat 

15 1 1 

8. 24. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE 
TEREN ,STR. CALEA ROMANULUI ,  NR.188 ŞI NR.192, din municipiul 
Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : IACOB IOANA-SIMONA ŞI SANDU FLORIN  ,  
din Bacău    S-a adoptat 

17 0 0 

9. 25. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S, P+3 NIVELE , STR. RĂZBOIENI,   
NR.2 B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
        BENEFICIARI : NECULAI ROMICA ŞI GABRIELA , din Bacău 
Nu s-a adoptat  

10 6 1 

10. 26. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ D+P+8 , STR. ALEXEI TOLSTOI ,  NR.8-
10(6), din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
        BENEFICIAR : SC DEDEMAN SRL , din Bacău    S-a adoptat 

13 4 0 

11. 27. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M ,GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, 
SEDIU FIRMĂ S+P+1E+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA 
PROPRIETĂŢII,  STR. BUCIUM  ,  NR.23, din municipiul Bacău, obiectiv ce s
va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : PATRICHI IOAN  ŞI MARIA ŞI SC PATMADAN  
IMPEX SRL , din Bacău S-a adoptat 

14 2 1 

12. 28. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE ŞI COMERCIAL 2S+P+8E , STR. 
NICOLAE TITULESCU ,  NR.23 ŞI 23 A, din municipiul Bacău, obiectiv ce se
va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : POPA MIHAELA ŞI DUMITRU  , din Bacău 
S-a adoptat 

14 3 0 

13. 29. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE TÂMPLĂRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII, 
STR. TRECĂTOAREA TECUCIULUI  ,  NR.12, din municipiul Bacău, obiecti
ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
        BENEFICIARI : MERLUŞCĂ VIOREL ŞI OFELIA , din Bacău 
S-a adoptat 

13 3 1 
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21. Se trece la punctul  30 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   

 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contestaţiei 
nr.46275 din 25.10.2007 formulată de SC KAM SRL Bacău cu sediul în Bacău, Str. 9 Mai , 
nr.25, Sc.C, Ap. 29,  prin Cabinet de Avocat “Petruş Flenchea”. 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                                                                                                                                          
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele   de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile. (Direcţia Juridică şi 
Administraţie Locală şi Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 , 3, 4  şi 5 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre. 
 
   Nefiind 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 solutionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a contestaţiei 
nr. 46275 din 25.10.2007  formulatǎ de S.C. KAM S.R.L. BACĂU cu sediul în Bacău, str. 
9 Mai nr.25 sc.C, ap.29 prin Cabinet de Avocat „Petruş Flenchea” 
 
  
1.   Consilieri prezenţi   - 17 

     2.   Numărul consilierilor care au votat  - 17 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. 
 

Art.Unic  Se respinge contestaţia nr. 46275 din 25.10.2007  formulatǎ 
de S.C. KAM S.R.L. BACĂU cu sediul în Bacău, str. 9 Mai nr.25 sc.C, 
ap.29 prin Cabinet de Avocat „Petruş Flenchea”, prin care solicita 
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.362/28.09.2007 privind 
aprobarea unui Regulament privind regimul tranzitării, staţionării, 
parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor 
regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi 
pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău. 
S-a adoptat 

 
 
16 

   
 
0 

 
 
1 

 
 
  Dl.Secretar roagă consilierii municipali  să nu mai părăsească sala de şedinţe deoarece 
mai  sunt  numai 4 puncte pe ordinea de zi. 
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         D-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  - toate aceste proiecte de hotărâre au la 
bază contestaţiile unor societăţi comerciale în legătură cu  hotărârea Consiliului Local 
referitoare la  transportul  public . 
 
     22. Se trece la punctul  31 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii de 
procedură prealabilă înregistrată cu  nr.46655 din 26.10.2007 formulată de SC SUPER 
VOIAJE SRL Bacău cu sediul în judeţul Bacău, municipiul Moineşti,  Str. Tudor 
Vladimirescu , Bl. Cascada 14, Ap. 10. 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                  
                                                                                                                                                           
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele   de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile. (Direcţia Juridică şi 
Administraţie Locală şi Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport  ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 , 3, 4  şi 5 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre. 
 
   Nefiind 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 soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii de 
procedură prealabilă înregistrată cu  nr.46655 din 26.10.2007 formulată de SC SUPER 
VOIAJE SRL Bacău cu sediul în judeţul Bacău, municipiul Moineşti,  Str. Tudor 
Vladimirescu , Bl. Cascada 14, Ap. 10. 

 
            1.   Consilieri prezenţi  - 16 

     2.  Numărul consilierilor care au votat  - 16 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. 
 

Art.Unic  Se respinge cererea de procedură prealabilă inregistrată cu nr. 
46655 din 26.10.2007  formulatǎ de S.C. SUPER VOIAJE S.R.L. 
BACĂU cu sediul în jud.Bacău, municipiul Moineşti, str.Tudor 
Vladimirescu bl.Cascada 14,ap.10,  prin care solicita revocarea art.4, 5 şi 
11 din Hotărârea Consiliului Local nr.362/28.09.2007 privind aprobarea 
unui Regulament privind regimul tranzitării, staţionării, parcării 
autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate 
speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru 
transport marfă pe raza municipiului Bacău. 
S-a adoptat 

15 0 1 
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     23. Se trece la punctul  32 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   

d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii de 
procedură prealabilă înregistrată cu  nr.46683 din 26.10.2007 formulată de SC ALINTRANS 
SRL Bacău cu sediul în judeţul Bacău, comuna Săuceşti,  sat Săuceşti. 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                                                                                                                                           
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele   de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile. (Direcţia Juridică şi 
Administraţie Locală şi Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi  
Transport  ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 , 3, 4  şi 5 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre. 
 
   Nefiind 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 soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii de 
procedură prealabilă înregistrată cu nr. 46683 din 26.10.2007 formulatǎ de S.C. 
ALINTRANS S.R.L. BACĂU cu sediul în jud.Bacău, comuna Săuceşti, sat Săuceşti 

  
1.   Consilieri prezenţi   - 16 
2.Numărul consilierilor care au votat  - 16 

 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. 
 

Art.Unic  Se respinge cererea de procedură prealabilă înregistrată cu nr. 
46683 din 26.10.2007 formulatǎ de S.C. ALINTRANS S.R.L. BACĂU 
cu sediul în jud.Bacău, comuna Săuceşti, sat Săuceşti,  prin care solicita 
revocarea art.4, 5 şi 11 din Hotărârea Consiliului Local 
nr.362/28.09.2007 privind aprobarea unui Regulament privind regimul 
tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor 
regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de 
transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău. 
S-a adopat 

 
 
14 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
     24. Se trece la punctul  33 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii de 
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procedură prealabilă înregistrată cu  nr.46055 din 25.10.2007 formulată de SC HOLIAS 
SRL Bacău cu sediul în Bacău, Str. Banatului, Bl. B 4, Sc.A, Ap.12. 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                                                                                                                                          
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele   de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile. (Direcţia Juridică şi 
Administraţie Locală şi Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport  ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 , 3, 4  şi 5 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre. 
 
   Nefiind 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 soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii 
de procedură prealabilă înregistrată cu nr. 46055 din 25.10.2007 formulatǎ de S.C. 
HOLIAS S.R.L. BACĂU cu sediul în Bacău, str. Banatului bl.B4, sc.A, ap.12 

 
1.  Consilieri prezenţi   - 17 

       2.Numărul consilierilor care au votat  -17 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. 
 

Art.Unic  Se respinge cererea de procedură prealabilă inregistrată cu nr. 
46055 din 25.10.2007 formulatǎ de S.C. HOLIAS S.R.L. BACĂU cu 
sediul în Bacău, str. Banatului bl.B4, sc.A, ap.12,  prin care solicita 
revocarea art.4,5 şi 11 din Hotărârea Consiliului Local 
nr.362/28.09.2007 privind aprobarea unui Regulament privind regimul 
tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor 
regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de 
transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău. 
S-a adopat 

 
 
15 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
     25. Se trece la punctul  34 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei referitor la dl. Carp Toma din Bacău, str. 
Florilor , Bl. 7, Sc.B, Ap.10, în vederea acordării drepturilor prevăzute de Legea 
nr.341/2004. 
 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                                                                                                                                           
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele   de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
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acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile. (Direcţia Patrimoniul şi 
Serviciul Cadastru   ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4  şi 5 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre. 
 
   Nefiind 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  aprobarea documentaţiei referitor la  d-ul Carp Toma din Bacău, str. 
Florilor, bl.7, Sc. B, ap.10, în vederea acordării drepturilor prevăzute de  Legea nr. 
341/2004 
 
1.   Consilieri prezenţi   - 15 
2.  Numărul consilierilor care au votat  - 15 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1.  Art.1  - Se aprobă documentaţia referitor la d-ul Carp Toma din Bacău, s
Florilor, bl.7, Sc. B, ap.10,, în vederea acordării drepturilor prevăzute de 
art. 5(1) lit. „g” şi „h”din Legea nr. 341/2004, documentaţie întocmită 
 în baza Sentinţei Civile nr.245/2006, dosar nr.1214/2006 a Tribunalului 
 Bacău, şi care este prevăzută în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. Nu s-a adoptat 

14 0 1 

2.   Art.2 – (1) - Se aproba atribuirea in proprietate fara plata, Domnului 
Carp Toma din Bacău, str. Florilor, bl.7, Sc. B, ap.10, avand calitatea 
de ,,Luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989’’, a unui loc 
de veci in Cimitirul Nou (Sarata). 
             (2) -  Societatea Comerciala ,,Luvis’’ SRL. Bacau, care are 
concesionat Cimitirul Nou (Sarata) din municipiul Bacau, va pune in 
posesie   Nu s-a adoptat 

14 0 1 

3. Art. 3– Serviciul Cadastru va face demersurile necesare în vederea 
identificării unor suprafeţe de teren în municipiul Bacău, pentru 
acordarea în limita prevederilor legale, a  drepturilor conferite de art. 
5(1) lit. „g” şi „h”din Legea nr. 341/2004. 
Nu s-a adoptat 

13 1 1 

4. Art.4. – La momentul identificării posibilităţilor de acordare d-lui Carp 
Toma din Bacău, str. Florilor, bl.7, Sc. B, ap.10,, a drepturilor 
prevăzute Legea nr. 341/2004, acestea vor fi supuse aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Bacău  Nu s-a adoptatla 

13 1 1 

 
 
     Dl.consilier Munteanu Petru -   doreşte  un răspuns de la  dl.Secretar Popovici 
Ovidiu Nicolae   - ştie că Eroii Revoluţiei solicită 10.000 mp teren extravilan care peste 
câteva luni va fi intravilan. Nu s-ar putea   ca printr-o şedinţă de consiliu local să  se 
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transforme  acele suprafeţe în  intravilan şi să li se  ofere  câte 500 mp dacă tot există  
obligaţia de a se acorda acest lucru? 
  
          Dl.Secretar Popovici Ovidiu Nicolae   - problema este că legea le dă dreptul în  
extravilan la suprafaţa de 10.000 mp. Cei 500 mp intravilan îi primesc doar  acei 
revoluţionari care  nu au locuinţă. 
 

           Dl. Preşedinte de şedinţă  – solicită domnilor consilieri să facă propuneri pentru  
preşedintele de şedinţă din  lunile  DECEMBRIE 2007   –  IANUARIE   2008 . 
 
         Dl.consilier Bogatu George - îl propune pe dl.Crăciun Constantin-Dragoş . 
 

           Nemaifiind alte propuneri,  domnul  Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici  ,  face apelul  
d-lor consilieri  pentru a-şi exprima votul în legătură cu propunerea  d-lui consilier  
Bogatu George .  

      
VOT  

 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ   1 
8. CIUBOTARU LUCIAN  X   
9. DAMIAN AUREL  Ieşit din sală    
10. DANCIU PETRU MARIUS Ieşit din sală    
11. DIMA CARMEN X   
12. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
13. ION N. RĂDUCAN ABSENT   
14. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală    
15. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
16. MARCU COSTICĂ X   
17. MIRONESCU ROXANA Ieşit din sală    
18. MUNTEANU M.PETRU X   
19. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
20. PINTILIE EMIL Ieşit din sală    
21. POPESCU ADRIAN Ieşit din sală    
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X    
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 14 - 1 

 
 

       Cu  14 de voturi „pentru” şi 1” abţinere ”  , a fost  ales dl. consilier Crăciun Constantin    
ca preşedinte de şedinţă pentru lunile decembrie 2007  - ianuarie 2008. 
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         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,         SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
            BOGATU GEORGE                      Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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