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      ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU                

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 30.11.2006, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal 

Bacău. 
Dl. Secretar Nicolae -  Ovidiu Popovici   deschide şedinţa şi precizează că în 

conformitate cu dispoziţiile art. 40 (1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia 
publică locală,  cu toate  modificările  şi completările ulterioare, s-a convocat prin 
Dispoziţia nr. 30130 din 23.11.2006, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în şedinţă 
ordinară.  Consilierii au fost convocaţi în scris cu adresa nr. 44613  din 23.11.2006 şi 
telefonic cu nota telefonică nr. 44611/23.11.2006. 

În sală sunt prezenţi un număr de 17 de consilieri,  şedinţa este legal constituită 
şi îşi poate începe lucrările. 

Lipsesc   din sală  domnii consilieri: Pintilie Emil, Blăgan Costică, Damian 
Aurel,  Munteanu Petru, Hîrţescu Vasilică  şi  D-ra Mironescu Roxana .               
 Dl. Secretar Nicolae -  Ovidiu Popovici  supune atenţiei consiliului local,  
procesul  verbal  al şedinţei  30.10. 2006 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. BUDEANU OVIDIU X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN –DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  ABSENT    
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V.VASILICĂ ABSENT   
12. ION N.RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA ABSENT   
17. MUNTEANU M.PETRU ABSENT   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23 VIERIU DORIN X   
 T O T A L 17 - - 
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 Cu 17 de  voturi „pentru“ , procesul verbal al  şedinţei consiliului local din 
30.10.2006  ,   a fost aprobat. 
  
        Dl.  preşedinte de şedinţă  - Lucaş Laurian Iulian ,  asigură asistenţa că va 
conduce lucrările şedinţei cu respectarea prevederilor legale şi ale Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
     De asemenea  urează bun venit şi salută prezenţa în  sala de  şedinţă  a-  Preasfinţiei 
Sale  Ioachim Băcăuanul . 
     Invită executivul ca în următoarele 30 de minute  să răspundă întrebărilor şi 
interpelărilor domnilor consilieri.  
         

Dl.consilier Corodeanu Gabi  – ţinând cont că în şedinţa trecută s-a discutat 
despre un proiect de hotărâre propus de  Consiliul Local  prin care s-a decalat perioada 
de penalizare a cetăţenilor debitori la întreţinere la Asociaţiile de locatari  până la data 
de 31 ianuarie 2007, care vor fi situaţiile în care  vor aplica, deoarece au fost stinse 
jumătate din datoriile acumulate ,   oamenii plătindu-şi  restanţele. Ar trebui revăzută 
diagrama de difuzare a apei  calde şi a căldurii deoarece temperatura de afară în 
această perioadă  a fost destul de ridicată .De asemeni ar trebui revizuită  convenţia 
încheiată cu CET-ul înainte de contorizare şi după . Doreşte să îl informeze Dl.Director 
Drăguşanu care sunt soluţiile pentru a determina oamenii să îşi plătească datoriile 
acumulate şi propune ca media locală să sensibilizeze populaţia , cetăţenii pentru a 
plătii  restanţele chiar dacă primesc subvenţii . 

O altă problemă este legată de Legea nr.350/2005,  a proiectelor aprobate  în acest 
an şi  întreabă dacă D-ra Vinerică Clementina ştie ceva de demararea finanţării pentru 
aceste proiecte. 

 
Au sosit în sală  domnul  consilier Munteanu Petru şi D-ra consilier  Mironescu 

Roxana , numărul consilierilor prezenţi   este  19 .  
 
Dl.consilier Bârzu Ilie –sunt în sala de şedinţe cîţiva invitaţi care au demarat 

proiecte  de finanţare nerambursabile: Dl.Director al Colegiului  „Vasile Alecsandri ” -
Vasile Cautiş şi Dl.Şendrea care împreună cu Editura „ Vicovia  ” au editat  albume care 
pot fi văzute pe masa fiecărui consilier local. 

 
Dl.Şendrea – împreună cu Editura „Vicovia  ” a editat un Album , vol II  –   

„ Istoria tuturor domnitorilor  români ”  o istorie a Bacăului, naţională şi universală.  
Nu s-ar fi putut edita aceste  lucrări fără ajutorul Primăriei Bacău. Pentru că este sfârşit 
de an doreşte tuturor Sărbători Fericite şi speră ca şi în  viitor să editeze al III –lea 
volum , ca  urmarea  succesului pe care l-au  avut precedentele volume . 
 
      A sosit în sală domnul consilier Hîrţescu Vasilică , numărul consilierilor prezenţi  
este 20. 
 
      Dl.Director al „ Colegiului Vasile Alecsandri ” -Vasile Cautiş, mulţumeşte 
pentru că i s-a dat posibilitatea  de a fi în sală la această şedinţă de consiliu local. 
De asemeni a adresat o scrisoare deschisă a elevilor, părinţilor,  a întregului  corp 
profesoral  prin care se solicită finanţare  şi sprijin pentru o clasă  specială. Prin 
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rezultatele pe care le-a obţinut  speră că acest colegiu merită să primească ajutor din 
partea autorităţii locale. 
    Fiind sfârşit de an doreşte si dumnealui să ureze tururor- „ Sărbători Fericite !”     şi 
sprijin pentru demararea altor proiecte. 

 
Dl.consilier Bîrzu Ilie - prezintă următoarele probleme: 

- Prima problemă este legată de Piaţa Revoluţiei -  Catedrala Catolică unde  se 
desfăşoară zilnic un trafic aglomerat ,  periculos atât pentru pietoni cât şi pentru 
autovehicule. Crede că trebuie făcută o delimitare  cu un gărduţ din fier forjat,  pentru 
ca circulaţia pietonilor să se desfăşoare în siguranţă. 

-  A avut personal o urgenţă în timpul nopţii la Spitalul Judeţean Bacău , după 
rezolvarea acesteia, s-a aflat în  pericolul de a fi muşcat de câinii  maidanezi  din zona 
Spitalului şi vine cu rugămintea de a se   rezolva  prinderea acestora. 

             -   În parcul Cancicov problema ciorilor este deranjantă şi ar fi bine dacă s-ar 
 putea distruge  cuiburile acestora . 

             -    Dacă în bugetul pe anul 2007 se pot  prinde şi investiţiile la  Spitalul T.B.C,  
pentru că încă de la intrarea în curtea acestuia  te întâmpină  gropi ,  care dau un aspect 
de şantier. 

 -  Altă problemă este legată de perturbarea ordinii  venind cu exemplul că în 
ultima perioadă au avut loc tâlhării  în  zona Cornişa Bistriţei, Bistriţa Lac şi  zona 
Gării , şi cere ajutorul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău  pentru asigurarea 
siguranţei  cetăţenilor acestei urbe.  

- A cerut  D-lui  Mateuţă Florin să rezolve o solicitare a unui cetăţen  de  pe o  
stradă din Cartierul CFR . Aceasta  nu s-a rezolvat si doreşte să fie informat  asupra 
motivului. 

 
D-na consilier Sibişteanu Livia – doreşte să ridice câteva probleme : 
- problema circulaţiei  şi vine cu exemplul sensului giratoriu de la Statuia  lui 

Ştefan cel Mare în care tot timpul staţionează  un domn poliţist pe post de semafor şi 
care  mai mult încurcă şi blochează circulaţia. 

-  felicită iniţiatorii împodobirii municipiului Bacău înainte de 1 Decembrie – Ziua 
Naţională 

-  fiind o zi a drapelului a constatat că acest lucru nu este respectat  de  instituţii şi  
agenţi economici  şi  acest lucru nu poate fi penalizat neexitând legislaţie în acest sens. 

 
 Dl.  preşedinte de şedinţă  - Lucaş Laurian Iulian, constată cu tristeţe că 

suntem una dintre puţinele ţări unde a trebuit să se dea o astfel de lege pentru  a  se 
arbora steagul naţional când este sărbătoare. 

 
Dl.consilier Bogatu George , salută prezenţa în sală a  Preasfiinţiei Sale   

Ioachim Băcăuanul , şi cere scuze executivului că nu a auzit  la citirea listei de invitaţi şi 
remarcă faptul că domnul Viceprimar Onică Nicolae ar trebui să poarte  eşarfă cu 
însemnele naţionale, atâta timp cât ţine locul domnului Primar. 

În ceea ce priveşte oportunitatea alimentării cu apă potabilă şi a canalizării în 
municipiul Bacău întreabă dacă s-a ivit vreo oportunitate în acest sens.Investiţii s-au 
făcut nenumărate şi se asteaptă rezultatele finale care se vor reflecta în calitatea apei din   
municipiu. 
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A fost contactat de un cetăţean băcăuan care lucrează de 11 ani în Italia la un 
sistem de  canalizare, care nu afectează la suprafaţă terenul făcându-se totul prin sistem 
subteran - galerii. Productivitatea ar fi cam de 500 metri/lună şi ca valoare 600 Euro/mp. 
Înălţimea canalelor ar fi în jur  de 1,70 m. A adus domnului arhitect  Cortez un proiect 
pe această temă , având imagini şi o invitaţie în acest sens pentru a se vizita un asemenea 
proiect la faţa locului.  

 
Dl.consilier Plăcintă Petru cunoaşte foarte bine acest proiect, vizionând 

utilităţile necesare , apă caldă, cabluri, etc. Ar fi o rezolvare deosebită prin 
implementarea  acestui proiect .  

 
Dl.Cortez consideră că  din punct de vedere tehnic acest proiect este bine de 

studiat si consideră că este benefic pentru urbea noastră, prezentând date tehnice în 
favoarea acestuia. 

 
Dl.Secretar Popovici -Ovidiu Nicolae, informează asistenţa  că numai dl.Primar 

şi Ofiţerul de stare civilă sunt îndreptăţiti  să poarte eşarfă. 
 
Dl.Isofachi Gheorghi ,  precizează faptul că în anii trecuţi – în socialism,  

municipiul Bacău a fost înfrăţit cu oraşul  Karl Mark Stad .Cu ocazia primei vizite pe 
care a făcut-o , a observat  acele metrouri menajere - galerii iluminate , care dădeau o 
funcţionalitate maximă oraşului. 

 
   Dl. consilier Lupu Gabriel Stănică , doreşte să se refere la 3 proiecte de   hotărâre    
care au fost aprobate în anii precedenţi şi pentru care nu mai ştir în  ce măsură mai sunt 
de actualitate, şi aplicate .  
 

   1. - HCL 183/11.04.2005 - privind aprobarea sistării definitive, a lucrărilor de 
execuţie la obiectivul de investiţii „TUNEL DE DEZGHEŢ VAGOANE” din cadrul 
investiţiei „ CET BACĂU”, cu funcţionare pe lignit, la stadiul fizic existent şi stadiul 
valoric de 7.747.777.579 lei începând cu data de 01.07.2005, precum şi dezafectarea şi 
valorificarea activelor aferente acestui obiectiv în condiţiile legii. 
          -  Ştie faptul că ,  conducerea CET-ului ridică tot timpul problema restanţelor,  
că nu are bani, dar nu se ştie câţi bani s-au obţinut din valorificarea acestor  active.      
   2. - HCL 327/22.12.2004 - privind aprobarea normelor şi stabilirea contravenţiilor 
pentru protecţia pomilor fructiferi şi arborilor ornamentali de pe terenurile aflate în 
domeniul public şi domeniul privat al municipiului Bacău. 
       - Primind acele suprafeţe de teren în conformitate cu Legea 10, proprietarii au tăiat 
copacii,  neplantând alţi trei pentru fiecare pom tăiat. Câţi din cetăţeni au respectat 
aceste prevederi  şi dacă se aplică în general această hotărâre,  dacă sunt colaborări cu 
Direcţia Servicii Publice.  
  3. HCL 126/ 31.05.2004    -   privind obligaţiile agenţilor  economici, cu obiect de 
activitate în domeniul construcţiilor, în vederea păstrării curăţeniei şi integrităţii 
drumurilor publice din municipiul Bacău. 
    -  Dacă dl.Rusu Ionel – Director la Poliţia Primăriei Municipiului Bacău are 
exemple de societăţi comerciale care au primit amenzi ca urmare a  nerespectării 
acestor obligaţii . 
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     -   Peste 50- 60  de familii din B-dul Unirii au încheiat contracte cu primăria Bacău 
în baza Ordonanţei  nr.19 şi doresc să ştie când pot demara  încheierea contractului  de 
vânzare -  cumpărare a acestor locuinţe – devenind proprietari. 
 
      Dl.consilier Crăciun - Dragoş Constantin , remarcă  faptul că în municipiul 
Bacău s-au făcut nişte insule în intersecţii , care sunt binevenite protejându- se 
circulaţia şi felicită această  iniţiativă. Crede că  intersecţia  Milcov cu Izvoare  are 
mare nevoie de aşa o modernizare. 
                 -  În Piaţa Centrală, pe colţul străzii Dumbrava cu 9 Mai este un gărduţ care 
arată deplorabil şi crede că ar fi bine să fie înlocuit. 
                  - Câţiva cetăţeni din Cartierul Şerbăneşti şi-au construit locuinţe lângă 
malul lacului de acumulare,  aproape de livada de meri. Au înaintat către Primăria 
Bacău adrese şi în luna iunie şi acum pentru aprobarea electrificării acelei zone. 
Propune ca în  bugetul pe anul 2007 să fie prinsă suma necesară electrificării acelei 
zone. 
 
           D-na consilier Dima Carmen , felicită executivul  pentru împodobirea oraşului 
în ajunul Zilei Naţionale, şi plantarea acelor limitatoare de viteză în zone de mare 
circulaţie pentru pietoni  şi vine cu două întrebări pentru executiv: 
       -  când se estimează finalizarea drumului de acces pe strada Depoului  
        - când se vor da noile repartiţii pentru locuinţe. 
 
        Dl.Consilier Munteanu Petru ,  prezintă  problema realizării construcţiei în 
zona Tic- Tac . Comisia de urbanism a constatat că dl. Cichindel  a depăşit cu 40 cm 
suprafaţa aprobată, a intrat pe domeniul public, realizând o evazare  pe înălţime  de 
70-80 cm.  Autorizaţia de construcţie se referă la o construcţie  cu un nivel , el 
ridicând  şi un  etaj. Din câte ştie dl.Cichindel  a primit o amendă de 30 milioane lei şi 
somaţie de a sista lucrările . 

Crede că Primăria şi Consiliu Local nu poate tolera execuţia acestor lucrări. 
 
  Dl.consilier Marcu Costică vine cu o propunere din partea asociaţiilor de 

locatari şi proprietari ca la fiecare şedinţă de consiliul local reprezentanţii acestora să 
fie invitaţi pe rând , cu scopul de a aduce la cunoştinţă problemele cetăţenilor. Crede că 
este o propunere pertinentă şi doreşte să se ţină cont de acest lucru. 

 
 Dl.preşedinte de şedinţă Lucaş Laurian Iulian ,reaminteşte tuturor că într-o 

şedinţă trecută au avut printre invitaţi pe reprezentantul  Asociaţiei pensionarilor . A 
purtat o discuţie şi cu d-na prof. Silitră,  care în calitatea pe care o are de director la 
Grădiniţa nr.27 , este de acord  să cedeze  un spaţiu  de depozitare în jur de 100 mp ,  
pentru a se amenja  un spaţiu  pentru asociaţii de pensionari . Cu acordul unor oameni 
de afaceri , dumnealui se angajează că  va  amenaja şi moderniza  acest spaţiu în care 
pensionarii să  işi desfăşoare activităţile pe care le au. 

      Propune să se elaboreze  ulterior un proiect de hotărâre prin care să se găsească  
fonduri pentru plata chiriei pentru acel spaţiu. 
       Mulţumeşte executivului  şi roagă să se dea un răspuns în acest sens. 
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Dl.Viceprimar Onica Nicolae  îl roagă pe dl.Drăguşanu  Vasile să dea răspuns 
în legătură cu  problemele  ridicate de încasarea banilor de la asociaţiile de locatari. 

 
Dl.Director Drăguşanu Vasile - Director CET îi răspunde d-lui Consilier 

Corodeanu Gabi . 
Datoriile care s-au acumulat sunt din perioada 2002-2003 , iar contorizarea la 

nivel de scară nu a dus la scăderea veniturilor la CET şi se poate face comparaţie la 
preţ/mp înainte şi după contorizare. 

Debitele care sunt de încasat sunt datorate unui comportament incorect faţă de 
CET al asociaţiilor , CET fiind singura societate care are de primit mulţi bani în 
comparaţie cu ceilalţi furnizori de utilităţi care au alte metode de constrângere la plată. 

S-au promovat alte soluţii de S.C. CET S.A  cum ar fi darea în judecată a celor 
care au debite mari, fapt care  a dus la diminuarea datoriilor. 

Este incorect cu atât mai mult cu cât cei care s-au debranşat de la CET plătesc 
foarte corect gazul la Eon Gaz. Hotărârea consiliului local din ultima şedinţă a dorit să 
ajute cu scutirea de penalităţi a tuturor asociaţiilor de proprietari. 

Sunt semnate 110 convenţii de plată , iar nesemnarea convenţiei înseamna că nu 
se doreşte plata debitului. Se va trece la limitarea parametrilor de furnizare a apei calde 
şi a agentului termic lucru care va afecta cca 26 asociaţii de proprietari . 

 
- Referitor la problema ridicată de dl.consilier Lupu Gabriel Stănică , 

menţionează că referitor la hotărârea consiliului local  privind aprobarea sistării 
definitive, a lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii „TUNEL DE DEZGHEŢ 
VAGOANE” din cadrul investiţiei „ CET BACĂU”, cu funcţionare pe lignit, la stadiul 
fizic existent şi stadiul valoric de 7.747.777.579 lei începând cu data de 01.07.2005, 
precum şi dezafectarea şi valorificarea activelor aferente acestui obiectiv, din acest 
obiectiv s-au valorificat în cursul anului 2005  -40 miliarde lei , generatorul – 20 
miliarde lei, condensatorul 2,9 miliarde lei,  iar anul acesta  s-au valorificat 700 t de 
metal echivalent a 6 miliarde lei şi  chiar azi 30.11.2006,   prin bursa de valori,  s-au 
vândut 2100 t de metal,  cu 13 miliarde lei.Toate aceste venituri au diminuat pierderile 
de  exploatare a societăţii.  

 
   Dl. Viceprimar Onica Nicolae, le răspunde domnilor consilieri : 
 
Domnului Bîrzu Ilie,  
-Referitor la  Piaţa Revoluţiei ,  există un proiect de modernizare şi supralărgire a 

acesteia pentru fluidizarea pietonală . 
- Situaţia Spitalului TBC este luată în calcul , a vorbit cu directorul acestei 

instituţii şi există pentru anul 2007 un  proiect de reabilitare şi modernizare. 
Pentru cei care au dosare în legătură cu Legea nr.350/2005,  cei care au avut 

actele în regulă au primit bani. 
 
-  Pentru doamna  consilier Sibişteanu Livia, problema circulaţiei  în 

municipiul Bacău a fost  dezbătută în ultima perioadă iar  instalarea  unui semafor în 
zona Statuii Ştefan cel Mare ar strangula circulaţia. 
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-   Propunerea domnului  consilier Bogatu George , este bună însă un studiu 
costă 40 miliarde Euro şi de aceea  se doreşte o asociere cu o firmă din Marea Britanie , 
Olanda, Franţa  sens în care au avut loc unele discuţii .  

 
- Pentru dl.Crăciun Dragoş– Constantin , referitor la reţeaua electrică pentru  

cartierul Serbăneşti , dl. Şef Serviciu Oţetea Toader menţionează că în bugetul pe anul  
anul 2007 va propune alocarea a 50 miliarde lei  pentru reabilitarea reţelelor electrice. 

  
-Pentru d-na consilier Dima Carmen – răspunde dl.Gioseanu Constantin 

menţionând că pentru lucrarea din strada Depoului există licitaţie însă există şi 
contestaţii la această licitaţie . Cetăţenii din zonă au luat cunoştinţă  de acest lucru iar  
lucrările  vor demara din primăvara anului 2007. 

 
- Dl. Viceprimar Onica Nicolae  , repartiţiile la locuinţele ANL au fost afişate  

la sediul  Primăriei Municipiului Bacău, urmează perioada contestaţiilor  şi apoi se 
verifică  din nou primele 60-70 dosare pentru a se stabili beneficiarii. 

 
- Pentru dl consilier Munteanu Petru- referitor la construcţia ridicată de dl. 

 Cichindel –S.C. Dani Rex ,  ştie că a primit acceptul comisiei de urbanism  urmând să 
se respecte un proiect. Când construcţia a ajuns la înălţimea actuală s-a făcut o 
verificare şi s-a constatat că nu a respectat proiectul iniţial  în care construcţia avea 
înălţimea  5,20 m ajungându-se  apoi la 6,10 m . Cei de la Disciplina în construcţii au 
trimis somaţii , amendă  , monitorizând fotografic  execuţia lucrării .Faptul că nu a 
stagnat  lucrările va duce la acţionarea lui în judecată. 

 
D-na director Marcu Viorica – Director la Direcţia Servicii Publice , a 

preluat toate propunerile ce ţineau  de activitatea sa:  tăiatul pomilor,  rampa de gunoi , 
ciorile  din Parcul Cancicov  vor dispărea atunci când se va desfiinţa rampa de gunoi de 
la Nicolae Bălcescu .În privinţa plantatului de pomi,  o singură firmă a cerut să se 
planteze pomi în locul celor tăiaţi. 

 
 Dl.Preşedinte de şedinţă Lucaş Laurian Iulian , intervine şi constată că 

punerea în aplicare a hotărârii nu s-a făcut  de către cei care trebuiau. O comunicare cu 
serviciul concesionări ar fi ideală,  ştiindu-se cât mai bine locaţiile unde se taie copaci . 

 
Dl.consilier Plăcintă Petru, - toată lumea are dreptate în privinţa tăierii pomilor 

şi acest lucru se face în toate anotimpurile , dar  plantatul lor se poate  face numai 
primăvara şi toamna. Consideră că daca s-ar taxa tăierea copacilor, cu aceste fonduri  
 s-ar putea achiziţiona şi planta  arbori noi  în perioadele favorabile . 

   
Dl.Secretar Popovici Ovidiu -Nicolae, răspunde domnului consilier Lupu 

Gabriel Stănică , în legătură cu cei care au depus cereri pentru cumpărarea 
apartamentelor de pe B-dul Unirii  nr.19 . Terenul pe care se află amplasate blocurile 
respective a fost revendicat în baza Legii nr.10, aflându-se primăria în litigiu cu 
proprietarul , procesul verbal fiind pe rol  la Curtea de Apel Bacău. 

-  Referitor la obligativitatea arborării steagului Romăniei, sancţionarea aparţine 
împuterniciţilor Ministerului Administratiei  de Internelor şi  Instituţiei Prefectului . 
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-  În ceea ce priveşte cererea pensionarilor , remarcă faptul că la nivelul 
municipiului Bacău sunt  7 asociaţii de pensionari , şi rugămintea ar fi ca toţi aceştia să 
colaboreze şi să utilizeze acelaşi spaţiu. 

 
Dl. consilier Lucaş Laurian Iulian, crede că între toate aceste asociaţii de 

pensionari există colaborare nefiind probleme şi  aceştia vor adăuga acte care certifică 
acest lucru . 

 
Dl.Consilier Danciu Petru, crede că şi pentru finanţare, asociaţiile pentru 

persoanele vârstnice  pot merge tot pe Legea nr.350 - fonduri nerambursabile , respectiv 
Anexa nr.6 (cheltuieli  nerambursabile  ) găsind forma legală pentru plata chiriei  şi 
încălzirii  în  perioada de iarnă. 

 
Dl. consilier Lucaş Laurian Iulian,  arată că regretă faptul că activând  în 

vechea administraţie  nu a reuşit să rezolve problema circulaţiei de la intersecţia 
Oneştiului cu unităţiile militare . Este o intersecţie care are un trafic combinat şi este 
greu de monitorizat. Ar fi bine să fie instalat un sens giratoriu, reducându-se astfel  
numărul accidentelor de circulaţie. 

  
Dl.Viceprimar Onica Nicolae, îi dă răspuns domnului Lucaş , şi anume faptul 

că odată cu demararea lucrărilor pentru Centru Expoziţional , acolo va exista un sens 
giratoriu .  

 
       Dl. preşedinte de şedinţă anunţă că cele 30 de minute  care sunt alocate 
interpelărilor s-au epuizat  şi  îl invită pe dl. Viceprimar Onica Nicolae să prezinte 
lista de invitaţi şi ordinea de zi a şedinţei.  
 
        Dl. Viceprimar Onica Nicolae  prezintă lista de invitaţi şi ordinea de zi a 
şedinţei, după cum urmează: 
 
1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul nr.316/15.11.2006 al Instituţiei 
Prefectului Judeţului Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
2. Proiect de hotărâre privind revizuirea şi completarea HCL nr. 192/2003 în sensul 
actualizării la nivelul anului 2006  a - „Strategiei de alimentare cu energie termică a 
Municipiului Bacău până în anul 2020”a S.C. CET SA Bacău, şi aprobarea Studiului 
de Fezabilitate „Instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur în 
cadrul SC CET SA Bacău” 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţionării Consiliului de Administraţie la 
Regia Autonomă de Gospodărie Comunală  Bacău compus din 9 persoane şi 
completarea acestuia cu încă 2(doi) membri. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului 
Bacău  a celor 36 de persoane , desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul 
de Administraţie al Asociaţiei – Zona Metropolitană Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  
şi a listelor de investiţii a Consiliului Local al Municipiului Bacău 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al 
Municipiului Bacău , de la bugetul local a sumei de 200.000 lei RON , în vederea 
organizării „ Sărbătorilor de Iarnă ” , ce se vor desfăşura în municipiul Bacău pe 
parcursul lunii decembrie 2006. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării , de la bugetul local a sumelor 
necesare acordării tichetelor de masă  pentru produse alimentare , către donatorii de sânge 
în scop transfuzional recoltat la Centrul Judeţean de Transfuzie Sanguină Bacău , în 
scopul desfăşurării normale a activităţii de donare de sânge  
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
8. Proiect de hotărâre   privind  modificarea şi completarea Anexei nr.5, la HCL 
nr.251/29.09.2005 aşa cum a fost modificată  prin HCL nr.177/29.06.2006. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Contractelor de acordare de 
Servicii Sociale cu nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004, 6814/2004, încheiate între 
Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială şi 
Asociaţia Creştină de Caritate Misiune şi Ajutor  Olanda- România - Betania din 
Bacău prin actele adiţionale nr.3 , la fiecare contract. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale pentru  luna 
DECEMBRIE   2006 a unor categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacău 
care beneficiază de abonamente gratuite  sau cu reducere de 50%  pentru  transportul 
urban cu mijloace de transport în comun  pe o perioadă  de  o lună  . 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Listei Nominale ” cu propunerile Comisiei 
de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul 
Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia 
Consiliului Local al Municipiului Bacău, începând cu anul 2007. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
12. Proiect de hotărâre   privind  evacuarea unor familii din locuinţele proprietatea 
municipiului Bacău, ocupate în mod abuziv , fără forme legale. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
13. Proiect de hotărâre   privind acordarea  cu titlul gratuit  a unui loc  de veci  în 
Cimitirul Central Bacău din str.Mărăşeşti nr.161, Bacău, domnului  Popa 
Gh.Constantin din Bacău, veteran de război . 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
14. Proiect de hotărâre   privind acordarea  la cerere cu titlu gratuit , doamnei Lamnis 
Elena , din Bacău a unui loc de veci în Cimitirul «  Sărata   » Bacău , beneficiară a legii  
nr.189/2000 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
15. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău , de a 
negocia şi semna Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici şi după caz 
Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanţii  
funcţionarilor publici  şi reprezentanţii personalului contractual din  instituţiile 
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subordonate  Consiliului Local al Municipiului Bacău  , altele decât  regiile autonome 
şi  societăţile comerciale , cu salariaţii din „ Aparatul Permanent” al Consiliului Local  
precum şi de a indexa  salariile personalului din acest aparat şi a personalului de 
conducere din instituţiile subordonate  Consiliului Local al Municipiului Bacău  , altele 
decât  regiile autonome şi  societăţile comerciale,  numite de consiliul local prin 
hotărâre. 
Iniţiatori  – CONSILIERI LOCALI  
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a unor premii pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local , cu personalitate juridică , cu 
excepţia societăţilor comerciale şi regiilor autonome. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
17. Proiect de hotărâre   privind  aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata 
existenţei construcţiei a terenului din domeniul privat al Municipiului Bacău, în 
suprafaţă de 369,30 m.p. , situat în str. Milcov nr.49, către Parohia „ Intrarea Domnului 
în Ierusalim ” Bacău , în vederea construirii unui lăcaş de cult – Biserica 
      Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
18. Proiect de hotărâre privind  modificarea hotărârii nr.357/28.12.2005 a Consiliului 
Local al Municipiului Bacău prin care s-a dat în folosinţă gratuită Biserica din incinta 
Cimitirului Central Bacău, Parohiei  „  Sfânta Treime ”  din  Bacău  
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
19. Proiect de hotărâre  privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata 
existenţei construcţiei a terenului din domeniul privat al Municipiului Bacău, în 
suprafaţă de 751,00 m.p. , situat în str. Cornişa Bistriţei ,  către FUNDAŢIA  
 „  MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHI ”  din Comuna Letea Veche, judeţul 
Bacău , în vederea construirii unui lăcaş de cult – Biserica cu hramul „Întâmpinarea 
Domnului ” 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe termen limitat 
, a imobilului, proprietate publică a municipiului, din str.Mircea Eliade nr.6 , Bacău, în 
care a funcţionat fosta Creşă nr.6, către Asociaţia de Caritate şi Dezvoltare Comunitară 
“  Agape –3 ” Bacău, Asociaţia “ Sfânta Ecaterina a Bacăului 2006  ”  şi Asociaţia “ 
Sprijin pentru Părinţi” Bacău , pentru a desfăşura activităţi de binefacere 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului 
Bacău , cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, în vederea realizării şi finanţării 
în comun pe raza municipiului Bacău , a unui obiectiv de investiţie denumit  
„Construcţie Sediu pentru Poliţia Locală şi Municipală Bacău”  cu amplasarea pe 
str.Oituz nr.29-31, proiect de interes public local. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economice - faza  
SF – pentru obiectivul de investiţie  „ LTE Sală de Sport, Colegiul Naţional „ Ştefan 
cel Mare ” , strada  Spiru Haret  nr.6 din municipiul Bacău  
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economice - faza  
 SF – pentru obiectivul de investiţie  „ CONSOLIDARE BLOC DE LOCUINŢE  
STRADA MĂRĂŞEŞTI NR.11 – MUNICIPIUL BACĂU „   
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Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
24. Proiect de hotărâre privind   aprobarea   documentaţiei tehnico – economice   
MODERNIZARE BAZIN DE ÎNOT  Strada  Ghioceilor , din Municipiul Bacău  
MODIFICĂRI SOLUŢII TEHNICE    
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
25. Proiect de hotărâre privind   aprobarea   documentaţiei tehnico – economice - faza  
SF – pentru obiectivele „ Construire strada Rozelor , şi „ Construire strada 13 
Septembrie ”  –  din Municipiul Bacău    
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
26. Proiect  de hotărâre privind concesionarea directă a unor loturi de teren situate în 
intravilanul municipiului Bacău, la cererea unui număr de 18 beneficiari, toţi din Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
27. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC  ZONAL ,  
PENTRU CONSTRUIRE  PISCINĂ  ŞI GRUP SOCIAL , STR.PICTOR TH.AMAN 
NR.1 ( ZONA TERENURILOR DE TENIS ) ,  din   Municipiul  Bacău, obiectiv ce se 
va realiza pe teren proprietate particulară  

BENEFICIAR  :   S.C INTERNAŢIONAL TENISS SPORT MANAGEMENT 
S.R.L. ,  din Bacău 

Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
28. Proiect de hotărâre   privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 
DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE   LOCUINŢĂ  ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , 
STR.  CIPRIAN PORUMBESCU , SOLA 62, PARCELA 1788/4 ,  din   Municipiul  
Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară  

BENEFICIAR  :  DINU PETRICĂ şi NADIA – ELENA , din Bacău 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
29.Proiect  de hotărâre privind respingerea de către Consiliul Local al municipiului 
Bacău   a  contestaţiilor formulate de un număr de 16 persoane din municipiul Bacău , 
prin care au solicitat revocarea H.C.L. nr.257, 258 şi 259 din 28.09.2006. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
30. DIVERSE . 
 
         Dl.Viceprimar Onica Nicolae -  invită  pe Preasfinţia  Sa  Ioachim Băcăuanul să  
i-a cuvântul  : 
 
         Preasfinţia  Sa  Ioachim Băcăoanul  se adresează Consiliului Local şi asistenţei 
şi îşi exprimă bucuria de a fi invitat  deşi prezenţa sa la o sedinţă de Consiliu Local 
poate fi considerată insolită. 
Lucrurile se îngemănează deoarece prezenţa  bisericii este din ce în ce mai evidentă în 
viaţa noastră. În Bacău , în raport cu alte zone ale ţării există o ofensivă ctitoricească . 
Se construiesc multe bisericii, însă în timp ce acele  noi se umplu cu enoriaşi şi cele 
vechi rămân  la fel. Toate bisericile îşi vor păstra programul liturgic pe care îl au 
activitate - misionară, caritabilă şi spirituală. 
Este încântat că este trecută pe ordinea de zi rezolvarea problemelor legate de trei 
biserici din municipiul Bacău prin  3 proiecte de hotărâre . 
       În contextul sărbătoririi Sfântului Andrei de azi şi aniversarea de mâine a Zilei 
Naţionale a României cere înţelegere şi deschidere tuturor pentru proiectele de pe 
ordinea de zi. Pe lângă înfrumuseţarea oraşului şi modernizarea  acestuia,se are în 



 12

vedere şi terminarea construcţiilor acestor lăcaşe de cult , lăcaşuri de închinare pentru 
băcăoani.  
 
         Dl.preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru cuvintele de laudă adresate 
administraţiei locale din partea Preasfiinţiei Sale  Ioachim Băcăuanul. 
  
           Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici    face următoarea precizare : 
 În conformitate cu ART.44 Alin.(1) din Legea nr 215/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare : 
   
  „  Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care ,  
în condiţiile art.40, 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.45. 
 
    Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici    , face apelul domnilor consilieri pentru 
a-şi exprima votul în legătură cu ordinea de zi  . 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

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

 
  
Cu 20  de voturi „pentru“ ordinea de zi , a fost aprobată . 
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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.47 ALIN.1 
DIN LEGEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 CU  TOATE 
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE  ŞI ART.77 DIN LEGEA 
NR.393/2004 , ŞI ROAGĂ  PE DOMNII CONSILIERI AFLAŢI ÎN ACEASTĂ 
SITUAŢIE SĂ ANUNŢE. 

 
 D-ra consilier Mironescu Roxana  a anunţat că se  va abţine la vot la punctul 20 
al ordinii de zi.  
 
         Dl.Viceprimar Onica Nicolae doreşte ca punctele 17,18 şi 19 ale ordinii de zi să 
fie decalate şi discutate la începutul şedinţei în aşa fel ca Preasfiinţia sa Ioachim 
Băcăuanul să nu fie reţinut prea mult. 
 
17.   Se trece la punctul 17 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   

d-lui Viceprimar Onica Nicolae  să prezinte  Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei a terenului din domeniul privat al Municipiului Bacău, în suprafaţă de 
369,30 m.p. , situat în str. Milcov nr.49, către Parohia „ Intrarea Domnului în Ierusalim 
” Bacău , în vederea construirii unui lăcaş de cult – Biserica 
 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. 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate  1, 2 şi 4 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
         Nefiind  discuţii se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu  Ilie dă 
citire procesului verbal întocmit în acest sens, după cum urmează : 
 
          S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul 
de  hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei a terenului din domeniul privat al Municipiului Bacău, în suprafaţă de 369,30 
m.p. , situat în str. Milcov nr.49, către Parohia „ Intrarea Domnului în Ierusalim ” Bacău , 
în vederea construirii unui lăcaş de cult – Biserica 

1.   Consilieri prezenţi  __20__ 
2.   Numărul consilierilor care au votat ____20___ 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. ARTICOL UNIC– Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe 
durata existentei constructiei, a terenului din domeniul privat al 
Municipiului Bacau, in suprafata de  369,30 m.p., situat in str. 
Milcov, nr. 49, catre Parohia “Intrarea Domnului in Ierusalim” din 
Bacau, in vederea construirii unui lacas de cult - Biserica, conform 
planului de situatie anexa, ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

S-a adoptat 

 
 

20 

 
 
- 

 
 
- 
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     18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul  d-lui  Viceprimar Onica Nicole pentru  a prezenta Expunerea de motive  la  
proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.357/28.12.2005, a Consiliului 
Local al Municipiului Bacău prin care s-a dat in folosinţă gratuită Biserica din 
incinta Cimitirului Central Bacău, Parohiei „Sfânta Treime” din 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. 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1 şi 4 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
 
          Dl.consilier Bîrzu Ilie , felicită executivul pentru iniţiativa modificării acestui 

proiect,precum şi pe  părintele paroh Şova Vasile care  nu  a mai aşteptat şi a dat o 
altă faţă acestei biserici. 

 
    Se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu  Ilie dă citire procesului 
verbal întocmit în acest sens, după cum urmează : 

 
   S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  
hotărâre privind modificarea hotărârii nr.357/28.12.2005, a Consiliului Local al 
Municipiului Bacău prin care s-a dat in folosinţă gratuită Biserica din incinta Cimitirului 
Central Bacău, Parohiei „Sfânta Treime” din Bacău. 
 

1.   Consilieri prezenţi  ____20__ 
2.   Numărul consilierilor care au votat ___20___ 

 
NUMAR DE  VOTURI Nr. 

crt.
 

PENTRU CONTRA NULE 
1. Articol Unic: Se modifică art.2 din hotărârea nr.357/28.12.2005 a 

Consiliului Local al Municipiului Bacău, care va avea următorul 
conţinut: 
Art.2. Parohia „Sfânta Treime” din Bacău, în calitate de 
beneficiar, va suporta toate cheltuielile de întreţinere şi 
contravaloarea utilităţilor aferente bunului, pe întreaga durată a 
dării în folosinţă gratuită. 
S-a adoptat 

 
 

20 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
       
        19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  

d-lui  Viceprimar Onica Nicolae  pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei 
a terenului din domeniul privat al Municipiului Bacău, în suprafaţă de 751,00 m.p. , situat 
în str. Cornişa Bistriţei ,  către FUNDAŢIA  „  MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHI ”  
din Comuna Letea Veche, judeţul Bacău , în vederea construirii unui lăcaş de cult – 
Biserica cu hramul „Întâmpinarea Domnului ” 
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     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. 
            Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1, 2 şi 4 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
 

        Se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu  Ilie dă citire procesului 
verbal întocmit în acest sens, după cum urmează : 

 
             S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul 

de  hotărâre privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei 
constructiei a terenului din domeniul privat al Municipiului Bacau, in suprafata  de 
751,00 m.p. situat in str.  Cornisa Bistritei, catre FUNDATIA “MITROPOLIT 
VENIAMIN COSTACHI” din Comuna Letea Veche, judetul Bacau, in vederea 
construirii unui lacas de cult -  Biserica cu hramul “Intampinarea Domnului” 

 
1.   Consilieri prezenţi  __20__ 
2.   Numărul consilierilor care au votat __20__ 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt.

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. ARTICOL UNIC– Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe 
durata existentei constructiei, a terenului din domeniul privat al 
Municipiului Bacau, in suprafata de  751,00 m.p. situat in str.  
Cornisa Bistritei, catre FUNDATIA “MITROPOLIT VENIAMIN 
COSTACHI” din Comuna Letea Veche, judetul Bacau, in vederea 
construirii unui lacas de cult -  Biserica cu hramul “Intampinarea 
Domnului”, conform planului de situatie anexa, ce face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
S-a adoptat 

 
 
 

20 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
              
            Dl.consilier Bîrzu Ilie , felicită iniţiativa bisericii şi pe Preasfiinţia Sa pentru că 

dezvoltă o latură caritabil- filantropică pentru ajutorarea celor în nevoi-  respectiv 
construcţia acelor  praznicare în care servesc masa persoanele aflate în nevoie. 

              
   Preasfinţiia Sa Ioachim Băcăuanul mulţumeşte pentru aportul Consiliului Local 

şi executivului primăriei în demararea acestor programe sociale. 
 
    A venit în sală dl.consilier  Damian Aurel, numărul consilierilor prezenţi  este 21. 
 

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui  Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul 
de hotărâre prin care se ia act de Ordinul nr.316/15.11.2006 al Instituţiei Prefectului 
Judeţului Bacău. 
            Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

            Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
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            Compartimentele de resort  din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. 

           Se prezintă raportul  comisiei  de specialitate  5 în vederea avizării proiectului de 
hotărâre ,  favorabil. 

 
            Dl.consilier Lucaş Laurian - Iulian , întreabă dacă sunt motive concrete pentru 

care dl.Scripăţ Constantin a depus contestaţie şi consideră că trebuie să se aştepte   ca 
instanţa să rezolve juridic contestaţia. 

 
 
            Dl.consilier Crăciun Dragoş Constantin , consideră că nu trebuie să ştim  

  motivele . Că orice cetăţean , Dl.Scripăţ Constantin are dreptul să  facă contestaţie, şi 
motivele nu trebuie să le ştie consilierii locali. Prin hotărârea de Consiliu Local de azi 
se ia doar act de încetarea mandatului de viceprimar. 

 
           Nemaifiind discuţii,  Dl. secretar Nicolae 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. BUDEANU OVIDIU X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V.VASILICĂ X   
12. ION N.RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21   

 
           Proiectul de hotărâre prin care se ia act de Ordinul nr.316/15.11.2006 al 
Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău  a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”  
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2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui  Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul 
de hotărâre privind revizuirea şi completarea HCL nr. 192/2003 în sensul actualizării la 
nivelul anului 2006  a - „Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului 
Bacău până în anul 2020”a S.C. CET SA Bacău, şi aprobarea Studiului de Fezabilitate 
„Instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur în cadrul SC CET SA 
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. 
           Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1,2 şi 3  în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
 
           Nemaifiind discuţii, Dl. secretar Nicolae-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. BUDEANU OVIDIU X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V.VASILICĂ X   
12. ION N.RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21   

 
          Proiectul de hotărâre privind revizuirea şi completarea HCL nr. 192/2003 în 
sensul actualizării la nivelul anului 2006  a - „Strategiei de alimentare cu energie 
termică a Municipiului Bacău până în anul 2020”a S.C. CET SA Bacău, şi aprobarea 



 18

Studiului de Fezabilitate „Instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze-
abur în cadrul SC CET SA Bacău” a fost adoptat cu 21 voturi „pentru”  
 

           3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui  Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul 
de hotărâre privind aprobarea funcţionării Consiliului de Administraţie la Regia 
Autonomă de Gospodărie Comunală  Bacău compus din 9 persoane şi completarea 
acestuia cu încă 2(doi) membri. 
            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. 
           Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate  3 şi 5  în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
 
           Dl.Preşedinte de şedinţă Lucaş Laurian Iulian doreşte să cunoască cele 2 

persoane  care sunt propuse pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al 
R.A.G.C Bacău. 

 
            Dl.Şerban Constantin – se prezintă ca fiind avocat fost ofiţer MI, datele fiind 

înscrise şi în CV. A acestuia . 
            Dl.Spiridon Radu – inginer de maşini termice, cunoaşte programul de RAGC.   
 

       Nemaifiind discuţii , se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu  
Ilie dă citire procesului verbal întocmit în acest sens, după cum urmează : 

 
 

      S-a procedat prin vot secret,  pentru    exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul 
de  hotărâre privind aprobarea funcţionării Consiliului de Administraţie la Regia 
Autonomă de Gospodărie Comunală  Bacău  compus din 9 persoane şi completarea 
acestuia cu încă 2 membri 

 
1.   Consilieri prezenţi  __21___ 
2. Numărul consilierilor care au votat ___21___ 

Numar de voturi  Nr
crt

 
Pentru Contra Nule

1. ART.1. –  Se aprobă  funcţionarea  Consiliului de Administraţie la 
Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău, compus din 9 
(nouă ) persoane. 
S-a adoptat 

 
 

20 

 
 
1 

 
 
- 

 ART.2. – Se completează cu doi membri şi se numesc în Consiliul  
 de Administraţie la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău , 
următoarele persoane : 

  1. ŞERBAN CONSTANTIN  din Bacău strada Energiei , Bloc 33,  
  Sc.C, ap. 16, de profesie     Jurist.;   S-a adoptat        

 
 

20 

 
 
1 

 
 
- 

2. 

2.SPIRIDON RADU ,  din Bacău, Strada Nicolae Titulescu nr.11, 
 ap.1  de profesie Inginer Maşini Termice  
S-a adoptat 

 
20 

 
1 

 
- 
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4. Se trece la punctul 4  al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   

d-lui  Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul 
de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău  a celor 
36 de persoane , desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul de 
Administraţie al Asociaţiei – Zona Metropolitană 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. 
           Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 1, 2 ,3 ,4 şi 5  în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
 
              Dl.Isofachi Gheorghi propune ca funcţia înscrisă în proiect şi în buletinul de vot a 

domnului  Scripăţ Constantin să fie radiată  şi să rămână ca simplu cetăţean. 
 
             Dl. consilier Lucaş Laurian Iulian , nu înţelege de ce trebuie să se voteze 

consilierii locali între ei şi cere explicaţii. 
              
             Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ,precizează faptul că nu se obţine nici un fel 

de folos cel puţin la data prezentă, ci este vorba doar de a reprezenta municipiul , nefiind  
vorba de  probleme patrimoniale  deci se poate vota fără nici o problemă. 

            
             Dl.consilier Danciu Petru atâta timp cât este vorba de vot secret, nu se poate spune 

că ne-am votat pe noi înşine. 
 

          Nemaifiind discuţii , se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu  
Ilie dă citire procesului verbal întocmit în acest sens, după cum urmează : 

 
       S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul 
de  hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău  a celor 
36 de persoane,  desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul  de 
Administraţie al  Asociaţiei -  Zona Metropolitană Bacău - 

1.     Consilieri prezenţi  ___21______ 
2. Numărul consilierilor care au votat ____20_____ 
 

Număr de voturi Nr. 
crt. 

 
Pentru Contra Nule 

 Art.unic. – Se aprobă cele 36 de persoane, desemnate a reprezenta municipiul 
Bacău în Consiliul  de Administraţie al  Asociaţiei -  Zona Metropolitană Bacău, 
după cum urmează : 

1. Stavarache Romeo                       Primarul Municipiului Bacău 
   S-a adoptat 

16 - 4 

2. Onica Nicolae                              Viceprimarul Municipiului Bacău  
S-a adoptat 

19 1 0 

3. Scripăţ Constantin                                              - 
S-a adoptat                       

18 2 0 

1. 

4. Blăgan Costică                             Consilier Local  
S-a adoptat 

20 0 0 
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5. Bîrzu Ilie                                      Consilier Local  
S-a adoptat 

20 0 0 

6. Bogatu George                            Consilier Local  
S-a adoptat 

20 0 0 

7. Bogdan Dan                                 Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

8. Budeanu Ovidiu                           Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

9. Corodeanu Gabi                          Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

10. Crăciun Constantin Dragoş          Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

11. Danciu Petru Marius                    Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

12. Damian Aurel                               Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

     13.   Hîrţescu Vasilică                        Consilier Local 
      S-a adoptat 

20 0 0 

14.   Ion Răducan                                Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

15.   Lucaş Laurian Iulian                   Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

   16.   Lupu Gabriel Stănică                 Consilier Local 
  S-a adoptat 

20 0 0 

17.   Marcu Costică                             Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

18. Munteanu Petru                             Consilier Local 
     S-a adoptat 

20 0 0 

19. Mironescu Roxana                        Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

20. Pădureanu Rodica  Lenuţa            Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

21. Pintilie Emil                                   Consilier Local 
     S-a adoptat 

20 0 0 

22. Plăcintă Petru                                 Consilier Local 
     S-a adoptat 

20 0 0 

23. Popescu Adrian                              Consilier Local 
    S-a adoptat 

20 0 0 

24. Dima Carmen                                 Consilier Local 
    S-a adoptat 

20 0 0 

25. Sibişteanu Livia                              Consilier Local 
  S-a adoptat 

20 0 0 

26. Vieriu Dorin                                   Consilier Local 
S-a adoptat 

20 0 0 

27. Popovici Ovidiu Nicolae                Secretarul Municipiul Bacău  
S-a adoptat 

20 0 0 

28.   Pricope Corneliu                           Agenţia de Dezvoltare Locală  
   S-a adoptat 

20 0 0 

29.  Gopşa Raluca                                Agenţia de Dezvoltare Locală  
   S-a adoptat 

20 0 0 

30. Marcu Viorica                                Direcţia Servicii Publice 
    S-a adoptat 

20 0 0 

31. Mateuţă Florin                                Direcţia Drumuri Publice 
S-a adoptat 

20 0 0 

32. Pădureanu Leonard                         Direcţia Integrare Europeana 
S-a adoptat 

20 0 0 

 

33. Dospinescu Adrian                          Direcţia Tehnic Achiziţii  
S-a adoptat 

20 0 0 
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34. Gioseanu Constantin                       Cabinet Primar  
S-a adoptat 

20 0 0 

35. Cortez Silvian                                  Direcţia Urbanism  
S-a adoptat 

20 0 0 

 

36.  Calustian Ioana                                Serviciul Public de Asistenţă Socială  
      S-a adoptat 

20 0 0 

 
 
           5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  
     d-lui  primar   pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de hotărâre privind   

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listelor de investiţii a  
Consiliului Local al 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. 
         Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
             
 
           Nefiind discuţii , Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor 

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

listelor de investiţii a  Consiliului Local al Municipiului Bacău, a fost adoptat în  
unanimitate  -  20 voturi „pentru”. 

 
 

    6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-
lui  Viceprimar Onica Nicolae  pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , de 
la bugetul local a sumei de 200.000 lei RON , în vederea organizării „ Sărbătorilor de 
Iarnă ” , ce se vor desfăşura în municipiul Bacău pe parcursul lunii decembrie 2006. 
  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. 
           Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 şi 4  în vederea avizării proiectului 

de hotărâre ,  favorabile. 
 
            Dl.consilier Bîrzu Ilie , vine cu amendamentul pe care l-a susţinut la comisie în 

sensul că  sumele necesare pentru cele 1000 de pachete care urmează să fie împărţite 
familiilor  cu probleme , să fie trecute în buget. 

               
             Dl.Lucaş Laurian Iulian , menţionează că se vor găsi sponsori şi nu se vor aloca 

banii  din buget în acest sens . 
 
           Nemaifiind discuţii,  Dl. secretar Nicolae-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. BUDEANU OVIDIU X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V.VASILICĂ X   
12. ION N.RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
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15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA Ieşit din sală   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20   

 
 

           Proiectul de privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău , de la bugetul local a sumei de 200.000 lei RON , în vederea organizării  
„ Sărbătorilor de Iarnă ” , ce se vor desfăşura în municipiul Bacău pe parcursul lunii 
decembrie 2006 , a fost adoptat cu   20 de  voturi „pentru”. 

 
7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
d-lui  Viceprimar Onica Nicolae   pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea finanţării , de la bugetul local a sumelor necesare acordării 
tichetelor de masă  pentru produse alimentare , către donatorii de sânge în scop 
transfuzional recoltat la Centrul Judeţean de Transfuzie Sanguină Bacău , în scopul 
desfăşurării normale a activităţii de donare de sânge . 
       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. 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 1 şi 4 în vederea avizării proiectului 

de hotărâre ,  favorabile. 
 
              Nefiind discuţii , Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor 

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

 
 

             Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării , de la bugetul local a sumelor 
necesare acordării tichetelor de masă  pentru produse alimentare , către donatorii de sânge 
în scop transfuzional recoltat la Centrul Judeţean de Transfuzie Sanguină Bacău , în 
scopul desfăşurării normale a activităţii de donare de sânge , a fost adoptat cu   
 18   voturi „pentru”. 

 
 

8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui  
Viceprimar  pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de hotărâre privind    
modificarea şi completarea Anexei nr.5, la HCL nr.251/29.09.2005 aşa cum a fost 
modificată  prin HCL nr.177/29.06.2006. 

      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. 
         Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 1,2 ,3 , 4 şi 5 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
             
           Nefiind discuţii, Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor 

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

 
 

           Proiectul de hotărâre   privind   modificarea şi completarea Anexei nr.5, la HCL 
nr.251/29.09.2005 aşa cum a fost modificată  prin HCL nr.177/29.06.2006 , a fost 
adoptat cu   18  voturi „pentru”. 
 
9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui  

Viceprimar  pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de hotărâre privind  
aprobarea modificării Contractelor de acordare de Servicii Sociale cu nr.6811/2004, 
6812/2004, 6813/2004, 6814/2004, încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Asociaţia Creştină de Caritate 
Misiune şi Ajutor  Olanda- România - Betania din Bacău prin actele adiţionale nr.3 , la 
fiecare contract. 

      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. 
         Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 1, 4 şi 5 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
             
           Nefiiind discuţii, Dl. secretar Nicolae-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. BUDEANU OVIDIU X   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
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9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V.VASILICĂ X   
12. ION N.RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21   

 
 

           Proiectul de hotărâre   privind  aprobarea modificării Contractelor de acordare de 
Servicii Sociale cu nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004, 6814/2004, încheiate între 
Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială şi 
Asociaţia Creştină de Caritate Misiune şi Ajutor  Olanda- România - Betania din 
Bacău prin actele adiţionale nr.3 , la fiecare contract , a fost adoptat cu   21  voturi 
„pentru”. 
 

 
   10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-
lui  Viceprimar Onica Nicolae  pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea listelor nominale pentru  luna DECEMBRIE   2006 a unor 
categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacău care beneficiază de 
abonamente gratuite  sau cu reducere de 50%  pentru  transportul urban cu mijloace de 
transport în comun  pe o perioadă  de  o lună      
      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. 
         Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1 şi 4 în vederea avizării proiectului 

de hotărâre ,  favorabile. 
             
              Se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier  Bîrzu Ilie dă citire procesului   

verbal încheiat în acest sens, 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   
2006 a unor categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacău care 
beneficiază de abonamente gratuite  sau cu reducere de 50%  pentru  transportul urban 
cu mijloace de transport în comun  pe o perioadă  de  o lună . 
         Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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1.  Consilieri prezenţi  -   21 
2. Numărul consilierilor care au votat    - 20 
3.   20  de voturi pentru aprobarea listelor nominale pentru  luna DECEMBRIE   2006 
a unor categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacău care beneficiază de 
abonamente gratuite  sau cu reducere de 50%  pentru  transportul urban cu mijloace de 
transport în comun  pe o perioadă  de  o lună   – S-a adoptat  
4. 0 voturi  împotrivă. 
5. 0  voturi  nule. 
 
 
 
11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  

d-lui  Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea „ Listei nominale ” cu propunerile Comisiei de analiză a 
solicitărilor de locuinţe, pentru persoanele şi familiile  din municipiul  Bacău, îndreptăţite să 
primească o locuinţă , în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului 
Bacău, începând cu  anul 2007. 

              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. 
         Se prezintă raportul  comisiei de specialitate 4  în vederea avizării proiectului de 

hotărâre ,  favorabil. 
             
              Se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier  Bîrzu Ilie dă citire procesului 

verbal încheiat în acest sens, după cum urmează  : 
  
  S-a procedat prin vot secret,  pentru    exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  

hotărâre privind aprobarea „ Listei nominale ” cu propunerile Comisiei de analiză a 
solicitărilor de locuinţe, pentru persoanele şi familiile  din municipiul  Bacău, îndreptăţite să 
primească o locuinţă , în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului 
Bacău, începând cu  anul 2007. 

 
1.   Consilieri prezenţi  ____21___ 
2. Numărul consilierilor care au votat ___21____ 

NUMĂR DE VOTURI 
PENTRU   CONTRA NULE 

NR.c
rt. 

 
NUME PRENUME 

 
NUMĂR DOSAR 
     

1 AGOP MIHAELA S-a adoptat 734 / 10.01.2006  21 0 0  
2 ANDRIEŞ MARCELA S-a adoptat 1837 /18.01.2006  21 0 0  
3 APRIOTESEI  ALINA  S-a adoptat 11620 / 30.03.2004  21 0 0  
4 ANDREI ECATERINA S-a adoptat 9209 / 15.03.2005  21 0 0  
5 AFRIM CORINA IULIANA 

S-a adoptat 4513 / 06.02.2006  21 0 0  
6 AGRIGOROAE CLAUDIA 

MONICA S-a adoptat 
6038 / 14.02.2006 

 21 0 0  
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7 ALEXANDRACHE CRISTIAN 
S-a adoptat 

67572 / 26.11.2003 
 21 0 0  

8 APOSTU VALENTIN S-a adoptat 722 /21.02.2006  21 0 0  
9 ARAMĂ AURA ELENA  

 S-a adoptat 6376 / 16.02.2006  21 0 0  
10 ADOCHIŢEI ANDREIA 

S-a adoptat 
3872 / 01.02.2006 

 21 0 0  
11 ARSENOAIA CONSTANTIN 

S-a adoptat 
7773 / 24.02.2006 

 21 0 0  
12 ALEXANDRU IULIA GABRIELA 

S-a adoptat 
33902 / 27.09.2005 

 21 0 0     
13 ANDRIEŞ ŞTEFAN CORNELIU 

S-a adoptat 
3987 / 02.02.2006  21 0 0 

 
14 BĂLAN MIHAI 

S-a adoptat 
3417 / 30.01.2006  21 0 0 

 
15 BÎTLEANU RALUCA ELENA 

S-a adoptat 
5587 / 16.02.2004  21 0 0 

 
16 BONTAŞ NICOLETA 

S-a adoptat 
33642 / 06.10.2004  21 0 0 

 
17 BENCHEA CLAUDIU 

S-a adoptat 8380 / 28.02.2006  21 0 0  
18 BĂTRÂNU ALINA GEANINA 

S-a adoptat 8047 / 27.02.2006  21 0 0  
19 BÂRSAN IRINA 

S-a adoptat 7629 / 23.02.2006  21 0 0  
20 BUCŞA NELA ELENA 

S-a adoptat 
7235 / 21.02.2006 

 21 0 0  
21 BĂRGĂOANU MARIA 

MAGDALENA S-a adoptat 322 / 05.01.2006  21 0 0  
22 BULGARU ION MARIAN 

S-a adoptat 3406 / 30.01.2006  21 0 0  
23 BALABAN ANCA 

S-a adoptat 2640 / 24.01.2006  21 0 0  
24 BENCHEA ROBERT AUGUSTIN 

S-a adoptat 3186 / 27.01.2006  21 0 0  
25 BUTNARIU MIHAELA S-a adoptat 1918 / 18.01.2006  21 0 0  
26 BELECCIU ADRIAN VASILE 

S-a adoptat 952 / 11.01.2006  21 0 0  
27 BOBU GABRIELA  S-a adoptat 2017 / 19.01.2006  21 0 0  
28 BEREŞ OANA PETRONELA 

S-a adoptat 467 / 06.01.2006  21 0 0  
  29 BĂRĂGĂU ION GHEORGHE 

S-a adoptat 
21198/30.05.2006 
           caz social  21 0 0  

30 BĂRBERU MIHAI S-a adoptat 986 / 11.01.2006  21 0 0  
31 COCIOIU RĂZVAN IONUŢ 

S-a adoptat 4170 / 04.02.2005  21 0 0  
32 CHIRIC NICOLETA S-a adoptat 490 / 06.01.2006  21 0 0  
33 CHIRIAC ELENA S-a adoptat 1965 / 18.01.2006  21 0 0  
34 COCĂ MIHAI DRAGOŞ  

S-a adoptat 
1249 / 12.01.2006  21 0 0 

 
35 COROIU ANA S-a adoptat 3108 / 28.01.2005  21 0 0  
36 CIOINIAG LILIANA S-a adoptat 1902 / 18.01.2006  21 0 0  
37 CASTRAVETE MIHAI 3340 / 30.01.2006  21 0 0  
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S-a adoptat 
38 CHIRILĂ ELENA LOREDANA 

S-a adoptat 
7132 / 21.02.2006  21 0 0 

 
39 CHELARU MĂDĂLINA LENUŢA 

S-a adoptat 
6626 / 17.02.2006  21 0 0 

 
40 CUCU CRISTINA S-a adoptat 7666 / 23.02.2006  21 0 0  
41 CONSTANTIN IRINA S-a adoptat 274 / 05.01.2006  21 0 0  
42 CRĂCIUN GABRIELA  S-a adoptat 3139 / 27.01.2006  21 0 0  
43 CEZAR CONSTANTIN MARIUS 

S-a adoptat 
3408 / 30.01.2006 

 21 0 0  
44 CIOCAN ŞTEFAN COSTICĂ 

S-a adoptat 
2474 / 23.01.2006 

 21 0 0  
45 CATANĂ ADRIAN S-a adoptat 5871 / 13.02.2006  21 0 0  
46 CHEPTEA ELENA S-a adoptat 2365 / 23.01.2006  21 0 0  
47 DASCĂLU VALERIAN S-a adoptat 7109 / 25.02.2005  21 0 0  
48 DIMA CONSTANTIN CRISTIAN 

S-a adoptat 35695 / 22.10.2004  21 0 0  
49 DONOSĂ GABRIEL S-a adoptat 4013 / 02.02.2006  21 0 0  
50 DUMBRĂVEANU RAMONA 

S-a adoptat 
3483 / 15.02.2006  21 0 0 

 
51 DUNAVA ANGELA S-a adoptat 3961 / 01.02.2006  21 0 0  
52 DODIŢĂ MIHAELA S-a adoptat 3763 / 01.02.2006  21 0 0  
53 DIMA SORIN MARIAN S-a adoptat 2480 / 23.01.2006  21 0 0  
54 DEACONU MARIAN S-a adoptat 6342 / 16.02.2006  21 0 0  
55 DUMAN MIOARA S-a adoptat 5719 / 13.02.2006  21 0 0  
56 DODIŢĂ CONSTANTIN SORIN 

S-a adoptat 2960 / 26.01.2006  21 0 0  
57 DRĂGAN NICOLETA 

S-a adoptat 
3521 / 31.01.2006  21 0 0 

 
58 DĂRĂBAN LIVIU MIHAI  

S-a adoptat 2775 / 25.01.2006  21 0 0  
59 DODIŢĂ ADRIANA S-a adoptat 3267 / 27.01.2006  21 0 0  
60 DODIŢĂ ELENA S-a adoptat 2139 / 19.01.2006  21 0 0  
61 DĂNILĂ MIHAELA  S-a adoptat 495 / 09.01.2006  21 0 0  
62 DEDIU CARMEN ALEXANDRA 

S-a adoptat 
7273 / 21.02.2006  21 0 0 

 
63 FILIP MARIA S-a adoptat 1549 / 16.01.2006  21 0 0  
64 FRUNZĂ SIMONA S-a adoptat 39136 / 22.11.2004  21 0 0  
65 FĂGĂDĂU DORINA S-a adoptat 4835 / 08.02.2006  21 0 0  
66 GAŞPAR-POPA LIVIU EDUARD 

S-a adoptat 
1299 / 13.01.2006  21 0 0 

 
67 GROZAVU DRAGOŞ S-a adoptat 2304 / 20.01.2006  21 0 0  
68 GROSU MANOLE NECULAI 

S-a adoptat 2086 / 19.01.2006  21 0 0  
69 GANDI NICOLAE S-a adoptat 3768 / 01.02.2006  21 0 0  
70 GHEŢA IULIAN S-a adoptat 4756 / 07.02.2006  21 0 0  
71 GAŞPAR-POPA MARIA 

MINODORA S-a adoptat 2494 / 23.01.2006  21 0 0  
72 GALAN COSTEL S-a adoptat 6200 / 15.02.2006  21 0 0  
73 HAMBIC ALEXANDRU 20390/08.06.2004  21 0 0  
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 S-a adoptat 
74 HUŢU MONICA VASILICA 

S-a adoptat 3067 / 15.02.2006  21 0 0  
75 HÎRŢAN ALINA S-a adoptat 7097 / 21.02.2006  21 0 0  
76 HUCI DIANA  S-a adoptat 1521 / 16.01.2006  21 0 0  
77 IFTIME MIHAELA  S-a adoptat 6021 / 14.02.2006  21 0 0  
78 IACOB CRISTINA  S-a adoptat 11212 / 29.03.2005  21 0 0  
79 JUVERDEANU ADELUŢA 

S-a adoptat 6130 / 15.02.2006  21 0 0  
80 JUNCU ANDREEA  S-a adoptat 22925 / 27.06.2005  21 0 0  
81 JUNCU CONSTANTIN  S-a adoptat 5242/09.02.2006  21 0 0  
82 JIPA ANCA  S-a adoptat 2271 / 23.01.2006  21 0 0  
83 KHALAF IULIANA  S-a adoptat 33954 / 06.09.2006  21 0 0  
84 LUNCANU ANDREI  S-a adoptat 2157 / 19.01.2006  21 0 0  
85 LUNGU IRINA  S-a adoptat 2903 / 26.01.2006  21 0 0  
86 LUNGU CONSTANTIN S-a adoptat 5771 / 13.02.2006  21 0 0  
87 LOZINCĂ PAUL DANIEL  

S-a adoptat 
451315 / 
07.10.2002  21 0 0  

88 
LUCA PETRONELA S-a adoptat 

451419 / 
16.10.2002  21 0 0  

89 LEIBU ANGELA S-a adoptat 6015 / 14.02.2006  21 0 0  
90 MIHĂILĂ DELIA MARLENA 

S-a adoptat 
7940 / 26.02.2006 

 21 0 0  
91 MATEI DIANA ELENA S-a adoptat 6462 / 16.02.2006  21 0 0  

92 
MĂNĂILĂ CORNEL VALENTIN 
S-a adoptat 3080 / 26.01.2006  21 0 0  

93 MANEA LAURENŢIU S-a adoptat 1800 / 18.01.2006  21 0 0  
94 MOZAC AURELIAN S-a adoptat 2036 / 19.01.2006  21 0 0  
95 MARTIN IULIAN  S-a adoptat 590 / 09.01.2006  21 0 0  
96 MOCONDOI SORIN  S-a adoptat 3846 / 01.02.2006  21 0 0  

97 
MATEI CONSTANTIN DOREL 
S-a adoptat 4688 / 07.02.2006  21 0 0  

98 
NECULAU MARIUS ALIN 
S-a adoptat 6035 / 14.02.2006  21 0 0  

99 
NĂFORNIŢĂ HARALAMBIE 
S-a adoptat 5539 / 10.02.2006  21 0 0  

100 OJOG CARMEN S-a adoptat 4557/08.02.2005  21 0 0  
101 OJOG NADIA  S-a adoptat 38339/31.10.2005  21 0 0  
102 OJOG IOAN  S-a adoptat 45016 / 20.12.2005  21 0 0  

103 
OJOG SEBASTIAN OVIDIU 
S-a adoptat 5575 / 10.02.2006  21 0 0  

104 
PAVĂL OLARU VALERIAN 
S-a adoptat 6787/20.02.2006  21 0 0  

105 PANAITE OLIVIA S-a adoptat 12864/08.04.2005  21 0 0  

106 
PREDA ANCA RODICA 
S-a adoptat 187/05.01.2005  21 0 0  

107 
PINTER VASILICA  
S-a adoptat 3863/02.02.2005  21 0 0  

108 PUŞCAŞU FLORIN S-a adoptat 1570 / 16.01.2006  21 0 0  

109 
PATRAŞCU BIANCA RENATA 
S-a adoptat 1364 / 13.01.2006  21 0 0  
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110 PÂSLARU ION S-a adoptat 2634 / 24.01.2006  21 0 0  
111 PUŞCAŞU COSTEL S-a adoptat 3673 / 31.01.2006  21 0 0  

112 
POPA SORIN CONSTANTIN 
S-a adoptat 2677 / 24.01.2006  21 0 0  

113 
POLITIC ANA MIHAELA 
S-a adoptat 1911 / 18.01.2006  21 0 0  

114 
PĂRINCEANU ADRIAN 
S-a adoptat 2972 / 26.01.2006  21 0 0  

115 
PÂNTEA VASILICĂ 
S-a adoptat 4295 / 03.02.2006  21 0 0  

116 
PERJU IULIAN IONUŢ 
S-a adoptat 3191 / 15.02.2006  21 0 0  

117 
POTORAC CRISTINA LILIANA 
S-a adoptat 4834 / 07.02.2006  21 0 0  

118 POPA DIANA  S-a adoptat 3975 / 02.02.2006  21 0 0  

119 
PERJU CONSTANTIN 
S-a adoptat 5292 / 09.02.2006  21 0 0  

120 
PRISACARU TUDOR MARIAN 
S-a adoptat 7675 / 23.02.2005  21 0 0  

121 
PANAINTE MIRELA 
S-a adoptat 5907 / 14.02.2006  21 0 0  

122 
PURCARU GEORGE ADRIAN 
S-a adoptat 4110 / 02.02.2006  21 0 0  

123 
ROŞNEANU MARIAN IONUŢ 
S-a adoptat 807 / 10.01.2006  21 0 0  

124 
ROMAN ALINA MIHAELA 
S-a adoptat 44844 / 19.12.2005  21 0 0  

125 
RAŢĂ ROXANA DIANA 
S-a adoptat 14260 / 19.04.2005  21 0 0  

126 ROMAN ION S-a adoptat  1278 / 13.01.2006 21  0 0  

127 
RADU RĂZVAN DUMITRU 
S-a adoptat   1957 / 18.01.2006  21 0 0  

128 
STAMATE GABRIELA 
S-a adoptat   3271 / 27.01.2006 21  0 0  

129 
STAN MIHAI EDUARD 
S-a adoptat   789 / 10.01.2006  21 0 0  

130 ŞANTA MARINELA S-a adoptat  1295 / 13.01.2006  21 0 0  

131 
ŞURUBARU RADU DUMITRU 
S-a adoptat  1040 / 11.01.2006  21 0 0  

132 SÎRGHIE IULIA DIANA S-a adoptat   6012 / 14.02.2006  21 0 0  

133 
SANDU CĂTĂLIN MARCEL 
S-a adoptat   2880 / 25.01.2006  21 0 0  

134 SIMION CĂTĂLIN S-a adoptat   2555 / 24.01.2006 21  0 0  
135 SCORŢANU GEORGETA S-a adoptat   2990 / 26.01.2006  21 0 0  
136 SAVIN MIHAELA S-a adoptat   2919 / 26.01.2006  21 0 0  

137 
ŢĂRĂLUNGĂ BOGDAN MARIUS 
S-a adoptat   3341 / 30.01.2006  21 0 0  

138 TODERIŢĂ CODRINA S-a adoptat   1888 / 18.01.2006  21 0 0  

139 
TARHON IOAN GABRIEL 
S-a adoptat  40018 / 11.11.2005  21 0 0  

140 TUFĂ ADRIANA S-a adoptat   7299 / 22.02.2006  21 0 0  
141 TANASĂ CRISTIAN S-a adoptat  1003 / 11.01.2006  21 0 0  
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142 TREFAŞ GEANNY S-a adoptat  3197 /27.01.2006  21 0 0  

143 
TATARU SIMONA ELENA 
S-a adoptat  7150 / 21.02.2006  21 0 0  

144 
URICARU ANDREEA DENISA 
S-a adoptat  7939 / 24.02.2006  21 0 0  

145 URDĂ MIHAELA S-a adoptat 2827 / 25.01.2006  21 0 0  
146 VÎRLAN MIHAI S-a adoptat 5764 / 13.02.2006  21 0 0  

147 
VIŢĂLUŞ ANDREIA IRINA 
S-a adoptat  7847 / 24.02.2006  21 0 0  

148 
VERGA SEBASTIAN DUMITRU 
S-a adoptat  7049 / 21.02.2006  21 0 0  

149 
VIŢĂLUŞ OANA ELENA 
S-a adoptat  8081 / 27.02.2006  21 0 0  

150 VIZITIU MIRELA S-a adoptat  2547 / 24.01.2006  21 0 0  

151 
ZOTA MUNTEANU MARIUS 
S-a adoptat  6993 / 20.02.2006  21 0 0  

 
 

  12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-
lui  viceprimar  pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de hotărâre 
privind   evacuarea unor familii din locuinţele proprietatea municipiului Bacău, 
ocupate în mod abuziv , fără forme legale. 
           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. 
         Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1,  4  şi 5 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
  
              D-na consilier Sibişteanu Livia, a rugat pe cei care au iniţiat proiectul să anexeze 

până la şedinţa de Consiliu Local anchete sociale şi constată că s-au făcut , dar e bine să 
se facă o analiză pentru fiecare caz în parte. Dacă nu sunt ocupate în mod abuziv  au 
datorii mici cum ar fi cazul  D-nei Ciubotaru Şucarina care are o datorie de 1.300.000 lei 
şi care nu a făcut cerere deoarece este analfabetă,  crede că ar trebui consiliaţi pentru a 
nu-şi pierde locuinţa . 

         În această listă sunt si persoane care au servicii ambii soţi şi datoriile la chirie sunt de 
peste 60 milioane lei , deci ar trebui să se facă o diferenţă între cei care au bani şi nu au 
plătit  şi cei care nu au nici un fel de venit. 

     
               Dl.consilier Lucaş Laurian –Iulian , crede că evacuarea în prag de iarnă este un 

subiect delicat . În afara unei anchete sociale trebuie venit şi cu soluţii, deoarece în caz 
contrar se poate ajunge la situaţii grave şi chiar  disperate. Dacă este vorba de rea 
intenţie persoanele trebuie să fie evacuate. 

 
                   D-ra consilier  Rodica Pădureanu vine cu exemplul anului trecut,când înainte 

de Paşte a fost pregătit un astfel de proiect. S-a opus  şi atunci  şi acum .  A  cerut  în  
şedinţa de comisie anchete sociale şi consideră că este uşor a se lua decizia de a fi 
evacuaţi deoarece au   datorii la chirie şi la asociaţiile de locatari. 
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     D-na Calustian Ioana a anexat în două zile anchete sociale ale celor evacuaţi dar  
consideră că este tardiv acest lucru.  

     Vine cu exemplul Familiei Petruşcă Rareş care are 4 copii minori şcolari, şi   scoţându- i 
în stradă pe timp de iarnă  aceştia vor umple căminul de la Protecţia Copilului, şi  vor 
abandona şcoala. 

 
                  Dl.Secretar Popovici Ovidiu-Nicolae, informează că legea nu distinge moduri 

de a privi lucrurile diferit , răspunzându-i  doamnei consilier Sibişteanu Livia dar 
Consiliul Local trebuie să intre în legalitate în ceea ce priveşte patrimoniul său, nelăsând 
ca aceasta să fie ocupat în mod abuziv.  

      Ulterior aceste familii pot fi puse în legalitate, unele  fiind  îndreptăţite să stea în aceste 
locuinţe plătindu-şi datoriile . Toate aceste considerente au dus la iniţiativa acestui 
proiect de hotărâre. 

            Cele 2 blocuri, Aviatorilor nr.10 şi nr.11  nu sunt în totalitate ale consiliului local. 
Într-un bloc sunt  9 apartamente şi în celălalt 5 apartamente ale consiliului local . 
Reproşul celorlalţi locatari este că nu se iau măsuri pentru păstrarea  liniştii   şi 
curăţeniei acestora. Nu există  posibilităţi legale pentru ca consiliul local să intervină în 
repararea acestor blocuri decât în proporţia în care este proprietar. 

 
                D-na consilier Sibişteanu Livia,  arată că citind anchetele sociale , a constatat că 

din acestea,  faptul că există  familii care au depus dosare pentru locuinţe şi care au fost 
respinse. Dacă  persoanele au avut locuinţe şi le-au vândut,  îşi merită soarta . 

 
              Dl. consilier Marcu Costică a purtat o discuţie cu dl.Ţîrcă - preşedintele 

Asocisaţiei nr.51 , şi  cu D-na Simona Paşcan – Sef Serviciu de Administrarea Fondului 
Locativ şi îndrumare Asociaţii de Proprietari , care poate veni cu completări asupra 
acestei discuţii.  

             Dl. Ţîrcă vine cu  propunerea din proiectul de hotărâre şi  o susţine cu fermitate 
pentru că aceste situaţii se repetă de la an la an. Are şi propuneri pentru închirierea 
locuinţelor care vor rămâne libere . 

 
             Dl.Viceprimar Onica Nicolae - cunoaşte foarte bine situaţia blocurilor din strada 

Aviatorilor nr. 10 şi 11. Acestea nu fac cinste unui oraş european, şi dacă se doreşte  şi 
domnii consilieri au rezistaţă fizică  pot  vizita aceste două blocuri, dar nu consideră 
puteţi rezista mai mult de 3 minute în condiţiile existente. 

 
             Dl.consilier Corodeanu Gabi, crede că dl.Ţîrcă şi-a făcut datoria .Primăria şi 

Consiliul Local a sprijinit  asociaţia  pentru refacerea exteriorului acestor blocuri dar nu 
poate interveni în întreţinerea interiorulu. Neluând măsuri,  se încurajează practic 
ocuparea ilegală a locuinţelor. Nu are rost ca din populism să  se încurajeze  ilegalitatea. 

 
              D-na  Calustian Ioana – Director SPAS ,precizează că la comisia socială a 

discutat cu d-ra consilier Pădureanu  Rodica, despre aceste evacuări şi crede că se pot 
găsi unele soluţii, referindu-se la  d-na Hohoi Armanca care are 7 copii şi 2 nepoţi  
trăieşte în uniune consensuală  cu Vişinescu căruia i se expiră contractul de închiriere 
dar aceştia se  pot extinde  pe camera d-nei Hohoi şi problema d-lui Vişinescu este 
rezolvată.De asemeni nu au  datorii nici unul din ei la asociaţie si  nici la întreţinere. 
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      Pentru Linguraru Constantin – al treilea pe listă , serviciul social l-a căutat prin tot felul 
de restaurante împreună cu dl.consilier Corodeanu Gabi pentru a rezolva cât de cât 
situaţia .Dumnealui locuieşte cu d-na Cojoc căreia  reprezentanţii romilor au  încercat să 
îi găsească serviciu . Au angajat-o la Agricola Internaţional dar după o lună a fost dată 
afară deoarece a furat, iar copilul a fost luat la Centrul  de zi Ghiocelul, după care 
dumneaei nu l-a mai adus acasă. 

                    
              Dl.consilier Lucaş Laurian Iulian , o întreabă  pe D-na Calustian Ioana , în 

concluzie cine ar trebui să fie evacuat şi cine nu, după toată această prezentare. 
 
               D-na  Calustian Ioana – condideră că nu ar trebui evacuaţi D-na Hohoi Armanca,    

Dl.Bălţătescu Brăduţ  care a  evacuat camera când a auzit de toate aceste demersuri, 
Ciubotaru Marinică  pentru care  se poate rezolva dosarul deoarece are un  copil şi are şi 
serviciu. 

 
              Dl.consilier Lucaş Laurian Iulian ,  întreabă în concluzie dacă se votează astăzi 

acest proiect de hotărâre sau luna viitoare. 
 
              Dl.Viceprimar Onică Nicolae, menţionează că acest proiect trebuie votat pentru a 

nu se mai lungi ,,boala”, pentru că sunt destule familii care stau în aceste  spaţii 
ocupându-le  abuziv  şi  în proporţie de  95% ,aceştia nu merită .  

 
              D-na Paşcan Simona , remarcă că nu este nici o fericire să propui evacuarea unor 

familii din locuinţe în oricare perioadă a anului, Paşti, Crăciun, dar aceştia au fost 
atenţionaţi de nenumărate ori . Din anchetele sociale rezultă că cei  în cauză  au fost 
chemaţi să îşi prelungească contractele ( aceştia nu ştiu să scrie au avut parte de 
consiliere din rândul salariaţilor primăriei Municipiului Bacău ) Deşi poate  personal nu 
este de acord cu evacuarea , legile trebuie respectate . 

 
              Dl.Secretar Popovici Ovidiu Nicolae , arată  că acest instrument  hotărârea 

Consiliului local prin care se propune evacuarea va duce la respectarea cotractelor de 
închiriere. 

 
              Dl.Isofachi Gheorghi , informează pe domnii consilieri cu următoarea problemă :  

a lucrat în săptămâna trecută la un proiect de hotărâre care nu a fost inclus pe ordinea  de 
zi referitor la 15 titulari de apartamente  acţionaţi în judecată pentru neachitarea chiriei 
în valoare de 78 milioane lei. Instanţa  de judecată , fără milă şi fără criterii de sărăcie,  a 
dispus evacuarea acestora  şi punerea lor în executare silită constatându-se că suma nu 
poate fi recuperată şi trebuie contabilizată  la pierderi. Dacă instanţa aplică legea,  roagă 
consilierii locali să voteze conform legii. 

                                          
             Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier  Bîrzu Ilie dă 

citire procesului verbal încheiat în acest sens, după cum urmează  : 
 

         S-a procedat prin vot secret,  pentru    exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul 
de  hotărâre privind evacuarea unor familii din locuinţele proprietatea municipiului 
Bacău, ocupate în mod abuziv, fără forme legale 
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1.   Consilieri prezenţi  ___21___  
2. Numărul consilierilor care au votat ___20_____ 

NUMĂR DE VOTURI  Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

Art. 1 Se aprobă evacuarea unui număr de 13(treisprezece) familii din 
locuinţele proprietatea municipiului Bacău, pe care le-au ocupat în mod 
abuziv, fără forme legale, după cum urmează: 
1.Ciubotaru Sucarina – Elena a ocupat locuinţa din Bacău str. V.  Babeş nr.2, 
sc. A, ap.58; S-a adoptat 

 
 
14 

 
 
2 

 
 
4 

2.Stoian Ioana a ocupat locuinţa din Bacău, str. V. Babeş nr. 2, sc.A, ap.93; 
S-a adoptat 

14 2 4 

3.Linguraru Constantin , a ocupat locuinţa din Bacău, str. Aviatorilor, nr.10, 
sc.A, ap.79; S-a adoptat 

16 0 4 

4.Petruşcă Rareş, a ocupat locuinţa din Bacău, str. Aviatorilor, nr.11, sc.A, ap. 
68; S-a adoptat 

14 2 4 

5.Hohoi Armanca, a ocupat locuinţa din Bacău str. Aviatorilor, nr.11, sc.A, 
ap.40;  S-a adoptat 

16 0 4 

6.Bălţătescu Braduţ, a ocupat locuinţa din Bacău, str. Aviatorilor, nr.10, sc.A, 
ap.23;  S-a adoptat 

14 2 4 

7.Merceanu Daniela, a ocupat locuinţa din Bacău, str Pictor Aman, nr.5, sc.A, 
ap.18;  S-a adoptat 

14 2 4 

8.Carolea Richard, a ocupat locuinţa din Bacău, str Pictor Aman, nr.5, sc.A, 
ap.30;  S-a adoptat 

14 2 4 

9.Sicu Alina şi Botezatu Ionuţ, au ocupat locuinţa din Bacău, str. Pictor Aman, 
nr.5, sc.A, ap.104;  S-a adoptat 

14 2 4 

10.Pruteanu Nadia, a ocupat locuinţa din Bacău, str. Stadionului, nr.5, sc.A, 
ap.56;  S-a adoptat 

14 2 4 

11.Ciubotaru Marinica, a ocupat locuinţa din Bacău, str. Victor Babeş, nr.2, 
sc.A, ap.10;  S-a adoptat 

13 3 4 

14 2 4 12.Dediu Carmen - Alexandra, a ocupat locuinţa din Bacău, str. George  
Bacovia, nr.37; S-a adoptat  

   

1. 

13.Urian Mariana ocupat locuinţa din Bacău, str. Orizontului, nr.34, sc.A, 
ap.12.    S-a adoptat 

14 2 4 

2.  Art.2.  Familiile prevăzute la art.1 nu se încadrează în condiţiile prevăzute de 
art. 27 lit. a,b,c din Legea nr.114/1996, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, S-a adoptat 

14 2 4 

Art.3. Se aprobă comisia de evacuare în următoarea componenţă:   
  1. Pânzaru Constantin- Direcţia Patrimoniu;                        - preşedinte 
S-a adoptat 

16 2 2 

  2. Năforniţă Constantin- Serviciul Contracte Evidenţă  
            şi Încasări Debite;                                                       - secretar 
S-a adoptat 

16 2 2 

 3. Mihăilescu Eduard- Serviciul Public de Asistenţă Socială;     - membru 
S-a adoptat 

16 2 2 

 4. Dumbravă Cristinel- Direcţia de Servicii Publice;                   - membru 
S-a adoptat 

16 2 2 

3. 
 
 
 

 5. Bezarău Mioara- Serviciul Juridic – Contencios.                     – membru 
S-a adoptat 

16 2 2 

4. Art.4. Protecţia membrilor comisiei şi liniştea locuitorilor din zonă în timpul 
evacuării, se va asigura de Poliţia Primăriei Municipiului Bacău.  
S-a adoptat 

16 2 2 
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 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul 
de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Central 
Bacău din str. Mărăşeşti nr.161 Bacău, domnului Popa Gh. Constantin din Bacău, 
veteran de război. 
      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. 
         Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate  1, 4 şi 5 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
             
              Nefiind discuţii, se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier  Bîrzu Ilie dă 

citire procesului verbal încheiat în acest sens, după cum urmează  : 
 

      S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul 
de  hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Central 
Bacău din str. Mărăşeşti nr.161 Bacău, domnului Popa Gh. Constantin din Bacău, 
veteran de război. 
 

1.   Consilieri prezenţi  _____20___ 
2.   Numărul consilierilor care au votat _____20___ 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE

1.  Art.1.  Se acorda la cerere cu titlu gratuit, domnului Popa Gh. 
Constantin din Bacău, str. Emil Racoviţă  nr.1, bl.1, sc. B, etj.3, 
ap.16, în calitate de veteran de război, locul de veci situat în zona A, 
rândul 8, poziţia 15, cls. I din Cimitirul Central Bacău din str. 
Mărăşeşti nr.161.  
S-a adoptat 

 
 

20 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

2.  Art.2.  Locul de veci individualizat la art.1 este deţinut în prezent de 
către solicitant în baza chitanţei nr.08885 din 21.05.1992, dovedind 
concesionarea acestuia. S-a adoptat 

 
20 

 
- 
 

 
- 

3. Art.3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărârii, încetează 
concesionarea acestui loc de veci, fiind acordat cu titlu gratuit. 
S-a adoptat 

20 - - 

4.  Art.4.  Beneficiarul locului de veci primit cu titlu gratuit nu îl poate 
înstrăina conform prevederilor hotărârii nr.44/1994 a Consiliului 
Local al Municipiului Bacău.  
S-a adoptat 

20 - - 

 
 

         14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul  d-lui Viceprimar Onică Nicolae  pentru a prezenta Expunerea de motive  la  
proiectul de hotărâre privind  acordarea  la cerere cu titlu gratuit , doamnei Lamnis 
Elena , din Bacău a unui loc de veci în Cimitirul «  Sărata   » Bacău , beneficiară a legii  
nr.189/2000 
  Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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           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. 
           Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 1, 4 şi 5 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
           
            Nefiind discuţii, se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier  Bîrzu Ilie dă 

citire procesului verbal încheiat în acest sens, după cum urmează  : 
 

    S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  
hotărâre privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, doamnei Lamnis Elena, din Bacău 
a unui loc de veci în Cimitirul „Sarata” Bacău, beneficiară a legii nr. 189/2000 

 
1.   Consilieri prezenţi  ___20__ 
2.   Numărul consilierilor care au votat ___20__ 

 
NUMAR DE  VOTURI Nr. 

crt. 
 

PENTRU CONTRA NULE
1. Art. 1  Se acordă la cererea doamnei Lamnis Elena, cu domicilul în 

Bacău str. Panselelor nr.6, bl.6, sc.A, ap.12, cu titlu gratuit, un loc de 
veci în Cimitirul „Sarata” din Bacău, beneficiară a Legii nr.189/2000, 
deoarece a fost strămutată cu familia în altă localitate      decât cea de 
domiciliu. S-a adoptat 

20 - - 

2. Art.2.  Conform Hotărârii nr. 44/1994, a Consiliului Local al 
Municipiului Bacău, beneficiarul locului de veci primit gratuit nu îl 
poate înstrăina. S-a adoptat 

20 - - 

3. Art.3. Societatea Comercială „Luvis” S.R.L. Bacău, care are 
concesionat Cimitirul „Sarata” Bacău, va pune în aplicare prevederile 
prezentei hotărâri. S-a adoptat 

20 - - 

 
 

     15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  
 d-nei consilier Dima Carmen   pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind   mandatarea Primarului Municipiului Bacău , de a negocia şi semna 
Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici şi după caz Contractul Colectiv de 
Muncă al personalului contractual, cu reprezentanţii  funcţionarilor publici  şi 
reprezentanţii personalului contractual din  instituţiile subordonate  Consiliului Local 
al Municipiului Bacău  , altele decât  regiile autonome şi  societăţile comerciale , cu 
salariaţii din „ Aparatul Permanent” al Consiliului Local  precum şi de a indexa  
salariile personalului din acest aparat şi a personalului de conducere din instituţiile 
subordonate  Consiliului Local al Municipiului Bacău  , altele decât  regiile autonome 
şi  societăţile comerciale,  numite de consiliul local prin hotărâre. 
Iniţiatori  – CONSILIERI LOCALI  
 
      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. 
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         Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate  1, 2, 3, 4  şi 5 în vederea avizării   
proiectului de hotărâre ,  favorabile. 

 
            D-ra consilier Mironescu Roxana, prezintă  amendamentul Comisiei  1  aratând că 

în virtutea experienţei sale în ceea ce priveşte organizaţiile sindicale şi reprezentanţii  
angajaţilor în raport cu angajatorii, propune  ca  din comisia de negociere alături de 
Primar să facă   parte şi 2 consilieri  locali .  

               
           Dl.Secretar Popovici Ovidiu – Nicolae, şi  precizează că sunt  buletine de vot secret 

adecvate care permit votrarea proiectului cu amendament, dumnealui având cunoştinţă  
de existenţa acestuia. Cere să se facă propuneri pentru  cei doi consilieri care să facă 
parte din comisia de negociere . 

 
           D-ra  consilier Mironescu Roxana , arată că a făcut şi propuneri la comisie şi  fiind 

un acord colectiv de muncă,   are o latură  juridică şi de aceea  propune pe dl. Consilier 
Vieriu Dorin –jurist , iar  pentru latura de salarizare , de muncă , de bani  - un 
reprezentat al comisiei  economice buget -finanţe respectiv dl. Consilier Bîrzu Ilie. 
Acordul va fi semnat de dl. Primar dar la negociere să fie prezenţi  şi aceşti doi consilieri 
locali .  

          Legii 130 – legea contractului colectiv de muncă , nu prevede în mod expres pentru 
instituţii bugetare cum este Primăria , comisii paritare. 

 
            Dl.consilier Danciu Petru , întreabă de ce din comisia executivului nu fac parte 3 

salariaţi deoarece 95% din salariaţi sunt din executiv. 
                 

     Dl.Lucaş Laurin –Iulian , afirmă că s-a luat în discuţie acest fapt şi dacă dl.Primar 
va  avea nevoie de cineva din executiv,  va decide în acest sens .  
    Întrebă pe cei doi consilieri dacă sunt de acord cu înscrierea lor  pe buletinele de vot. 
    Cei doi consilieri sunt de acord cu această propunere. 

             
              Nemaifiind discuţii se  trece la procedura de vot secret şi dl. consilier  Bîrzu Ilie 

dă citire procesului verbal încheiat în acest sens, după cum urmează  : 
 

     S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul 
de  hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău  şi desemnarea unor 
consilieri  de a negocia şi semna Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici 
şi după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanţii  
funcţionarilor publici  şi reprezentanţii personalului contractual din  instituţiile 
subordonate  Consiliului Local al Municipiului Bacău  , altele decât  regiile autonome 
şi  societăţile comerciale , cu salariaţii din „ Aparatul Permanent” al Consiliului Local  
precum şi de a indexa  salariile personalului din acest aparat şi a personalului de 
conducere din instituţiile subordonate  Consiliului Local al Municipiului Bacău  , altele 
decât  regiile autonome şi  societăţile comerciale,  numite de consiliul local prin 
hotărâre. 
 
          1.   Consilieri prezenţi  ____21____ 

2.   Numărul consilierilor care au votat ___19___ 
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NUMAR DE  VOTURI Nr. 

crt. 
 

PENTRU CONTRA NULE 
1. Art. 1 (1) Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Bacău  şi 

desemnarea unor consilieri de a negocia şi semna Acordul  
Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici şi după caz, Contractul 
Colectiv de Muncă pentru personalul contractual cu conducerea 
instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, 
altele decât regiile autonome şi societăţile comerciale precum şi cu 
salariaţii din „Aparatul Permanent” numiţi de consiliul local prin 
hotărâre. 
           (2) Se exceptează de le negociere, prevederile din cele două 
convenţii  menţionate la alin.(1) cu privire la încheierea, modificarea 
şi încetarea contractului de muncă precum şi salarizarea, atribute care 
rămân în sarcina consiliului local. 
           (3) Primarul Municipiului Bacău, va indexa salariile 
personalului prevăzut la alin.(1) atunci când legea dispune. 
S-a adoptat 

19 0 0 

2. Consilierii desemnati sunt : 
1. BÎRZU ILIE  
S-a adoptat 

17 2 0 

 2. VIERIU DORIN  
S-a adoptat 

19 0 0 

 
16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-

lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a unor premii pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului ale instituţiilor 
şi serviciilor publice de interes local , cu personalitate juridică , cu excepţia societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome. 

 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. 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1, 3 şi 5 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
 
           Nefiind discuţii,  Dl. secretar Nicolae Ovidiu Popovici face apelul domnilor 

consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre, în forma 
prezentată: 

 
 
   

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

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

 
 

           Proiectul de hotărâre   privind aprobarea criteriilor de acordare a unor premii 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al 
Primarului ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local , cu personalitate juridică 
, cu excepţia societăţilor comerciale şi regiilor autonome , a fost adoptat cu  19 voturi 
„pentru”. 

 
 

20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul 
de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe termen limitat , a imobilului, 
proprietate publică a municipiului, din str.Mircea Eliade nr.6 , Bacău, în care a 
funcţionat fosta Creşă nr.6, către Asociaţia de Caritate şi Dezvoltare Comunitară “  
Agape –3 ” Bacău, Asociaţia “ Sfânta Ecaterina a Bacăului 2006  ”  şi Asociaţia “ 
Sprijin pentru Părinţi” Bacău , pentru a desfăşura activităţi de binefacere 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
 
   D-ra  consilier Pădureanu Rodica ,afirmă că la începutul acestei şedinţe de consiliu 

local, acest proiect ar fi trebuit retras . Doreşte să se refere în continuare la problema 
copilului cu handicap auditiv şi să o susţină. În municipiul Bacău sunt cca  120 de minori cu 
această deficienţă. Nu a existat o organizaţie guvernamentală care să susţină acest handicap. 
De curând a fost înfiinţată Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău care se va ocupa de acest 
lucru şi care a solicitat spaţiu în Grădiniţa nr.6. Doamna preşedintă este în sală  şi dacă o i să 
i se permită va spune câteva cuvinte referitor la acest lucru. 

 Dumneaei este singurul interpret de limbaj mimico-gestual acreditat din România , poate 
sunt  şi alţii dar nu sunt acreditaţi.  Aici doreşte să înfiinţeze câteva clase pentru ei, pentru că 
alte şcoli există la Focşani ,Buzău şi costurile sunt mari.Prin înfiinţarea acestor clase,  
minorii respectivi vor sta în familie . 
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           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. 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1 şi 4 în vederea avizării proiectului 

de hotărâre ,  favorabile. 
 
           Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier  Bîrzu Ilie dă 

citire procesului verbal încheiat în acest sens, după cum urmează  : 
 

   S-a procedat prin vot secret,  pentru    exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  
hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe termen limitat, a imobilului, 
proprietate publică a municipiului, din str. Mircea Eliade, nr. 6, Bacău, în care a 
funcţionat fosta Creşă nr. 6, către Asociaţia de Caritate şi Dezvoltare Comunitară 
„Agape – 3” Bacău, Asociaţia „Sfânta Ecaterina a Bacăului 2006” şi Asociaţia „Sprijin 
pentru Părinţi” Bacău, pentru a desfăşura activităţi de binefacere 
 

               1.   Consilieri prezenţi  __21___ 
2. Numărul consilierilor care au votat __19____ 

 
Număr de voturi  Nr. 

crt.
 

Pentru Contra Nule  
 Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită, în cote părţi, pentru o perioadă de 
5 ani, începând cu data de 01.12.2006, imobilul din str. Mircea Eliade nr. 6, 
Bacău, care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, în suprafaţă 
totală de 264,68 mp, din care utilă 220,14 mp, împărţit la 3 persoane juridice 
fără scop lucrativ, din Bacău, după cum urmează: S-a adoptat 

17 2 0 

(1) A. Asociaţia de Caritate şi Dezvoltare Comunitară „Agape – 3” Bacău, 
 i se  
atribuie conform Planului de Situaţie anexă la documentaţie, o suprafaţă utilă de 
43,58 mp, format din următoarele încăperi: 
- Vestiar (camera nr. 1)  = 8,20 mp 
- Hol nr. 10 ( folosinţă individuală 
  prin perete despărţitor) = 19,53 mp 
- Duş (camera nr. 5) = 1,37 mp 
- WC (camera nr. 8) = 7,30 mp 
- Hol mare (camera nr. 10) în  
  folosinţă comună cu celelalte  
  asociaţii pentru acces la WC = 7,18 mp  S-a adoptat 

17 2 0 

       B. Asociaţia „Agape – 3” Bacău, va efectua activităţi de binefacere pentru 
sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, şi a asistaţilor din centrele de 
recuperare şi reabilitare neuropsihică.  S-a adoptat 

17 2 0 

1. 

(2) C. Asociaţia „Sfânta Ecaterina a Bacăului 2006”, i se atribuie conform 
Planului de Situaţie anexă la documentaţie, o suprafaţă utilă de 75,79 mp, 
formată din următoarele încăperi: 

 - Cabinet consultaţii (camera 12)  = 33,90 mp 
 - Sală de aşteptare (camera 11)  = 33,64 mp 
 - Hol mare (camera 10) 
       în folosinţă comună cu celelalte  
       asociaţii pentru acces la WC = 7,18 mp 
 - WC (camera nr. 6) = 1,07 mp S-a adoptat 

17 2 0 



 42

    D. Asociaţia „Sfânta Ecaterina a Bacăului 2006”, va continua să desfăşoare 
activităţi în cadrul „Centrului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice”, privind 
diagnosticarea cat mai precoce, informarea, educarea, controlul şi tratamentul 
permanent al acestei categorii de bolnavi. S-a adoptat 

17 2 0 

(3) E. Asociaţia „Sprijin pentru Părinţi” Bacău, i se atribuie conform Planului 
de Situaţie anexă la documentaţie, o suprafaţă utilă de 100,77 mp, 
formată din următoarele încăperi: 

- Debara (camera 2)           = 3,00 mp 
- Hol (camera 3)                 = 3,05 mp 
- Hol (camera 4)                            = 14,67 mp 
- WC (camera 7)                           = 1,07 mp 
- Sală educaţie                               = 71,80 mp 
- Hol mare (camera 10)  

  în folosinţă comună cu celelalte 
   asociaţii pentru acces la WC      =7,18 mp S-a adoptat 

17 1 1 

 

 F. Asociaţia „Sprijin pentru Părinţi” Bacău, va desfăşura activităţi 
potrivit scopului asociaţiei, protecţia persoanelor cu deficienţe de limbaj, 
combaterea şi prevenirea discriminării copiilor cu deficienţe senzoriale şi 
dezvoltarea de servicii terapeutice necesare integrării sociale a acestora. 
S-a adoptat 

18 1 0 

2.  Art. 2 Cheltuielile de folosinţă privind utilităţile şi întreţinerea spaţiului, vor fi suportate de fiecar
asociaţie pentru ceea ce consumă şi foloseşte. S-a adoptat 

18  1 0 

3. Art. 3 Direcţia de Patrimoniu va încheia contracte de comodat cu asociaţiile în 
cauză, predarea – primirea urmând să se facă pe bază de proces – verbal. 
S-a adoptat 

18 1 0 

4. Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Bacău să semneze contractul de 
comodat dintre părţi. 
S-a adoptat 

18 1 0 

 
 

21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Bacău , cu 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, în vederea realizării şi finanţării în comun 
pe raza municipiului Bacău , a unui obiectiv de investiţie denumit  „Construcţie Sediu 
pentru Poliţia Locală şi Municipală Bacău”  cu amplasarea pe str.Oituz nr.29-31, 
proiect de interes public local. 
  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. 
           Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
 
           Nefiind discuţii,  Dl. secretar Nicolae Ovidiu Popovici face apelul domnilor 

consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre, în forma 
prezentată: 
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VOT  NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

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

 
 

           Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 
Municipiului Bacău , cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, în vederea 
realizării şi finanţării în comun pe raza municipiului Bacău , a unui obiectiv de 
investiţie denumit  „Construcţie Sediu pentru Poliţia Locală şi Municipală Bacău”  cu 
amplasarea pe str.Oituz nr.29-31, proiect de interes public local , a fost adoptat cu  

        17 voturi „pentru”. 
 

22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul 
de hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economice - faza  SF – pentru 
obiectivul de investiţie  „ LTE Sală de Sport, Colegiul Naţional „ Ştefan cel Mare ” , 
strada  Spiru Haret  nr.6 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 raportul favorabil. 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1 şi 2 în vederea avizării proiectului 

de hotărâre ,  favorabile. 
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           Nefiind discuţii,  Dl. secretar Nicolae 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 Ieşit din sală   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU X   
6. CORODEANU S. GABI Ieşit din sală   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN Ieşit din sală   
11. HÎRŢESCU V.VASILICĂ X   
12. ION N.RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT   
20. PLACINTĂ PETRU Ieşit din sală   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 17   

 
 

           Proiectul de hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economice - 
faza  SF – pentru obiectivul de investiţie  „ LTE Sală de Sport, Colegiul Naţional  
„ Ştefan cel Mare ” , strada  Spiru Haret  nr.6 din municipiul Bacău , a fost adoptat cu  

        17 voturi „pentru”. 
 

    23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economice - faza  
 SF – pentru obiectivul de investiţie  „ CONSOLIDARE BLOC DE LOCUINŢE  
STRADA MĂRĂŞEŞTI NR.11 – 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 raportul favorabil. 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1 şi 2 în vederea avizării proiectului 

de hotărâre ,  favorabile. 
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          Nefiind discuţii,  Dl. secretar Nicolae 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 Ieşit din sală   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU X   
6. CORODEANU S. GABI Ieşit din sală   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN Ieşit din sală   
11. HÎRŢESCU V.VASILICĂ X   
12. ION N.RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT   
20. PLACINTĂ PETRU X    
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 18   

 
 

           Proiectul de hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economice - faza  
SF – pentru obiectivul de investiţie  „ CONSOLIDARE BLOC DE LOCUINŢE  
STRADA MĂRĂŞEŞTI NR.11 – MUNICIPIUL BACĂU „  , a fost adoptat cu   18 
voturi „pentru”. 
 
    24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economice  MODERNIZARE 
BAZIN DE ÎNOT  Strada  Ghioceilor , din Municipiul Bacău  MODIFICĂRI SOLUŢII 
TEHNICE    
     Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
 
  Dl.consilier Bîrzu Ilie întreabă executivul când va fi dat în folosinţă bazinul. 
  Dl.Viceprimar Onica Nicolae speră ca la anul pe această vreme , dacă nu vor apărea  
 alte probleme. 

          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. 
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          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1, 2  şi 4 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre ,  favorabile. 

 
          Nemaifiind discuţii,  Dl. secretar Nicolae 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 Ieşit din sală   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU X   
6. CORODEANU S. GABI Ieşit din sală   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN Ieşit din sală   
11. HÎRŢESCU V.VASILICĂ X   
12. ION N.RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT   
20. PLACINTĂ PETRU X    
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 18   

 
 

           Proiectul de hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economice   
MODERNIZARE BAZIN DE ÎNOT  Strada  Ghioceilor , din Municipiul Bacău  
MODIFICĂRI SOLUŢII TEHNICE, a fost adoptat cu   18 voturi „pentru”. 
 
   25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economice - faza  SF – pentru 
obiectivele „ Construire strada Rozelor , şi „ Construire strada 13 Septembrie ”  –  din 
Municipiul Bacău    
  Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
 
  Dl.Preşedinte de şedinţă Lucaş Laurian Iulian , doreşte să atenţioneze asistenţa de 

faptul că aceste avize  care se dau în plen şi rămân înregistrate pe bandă,  înseamnă asumarea 
răspunderii pentru proiectele de hotărâre , lucru care nu trebuie neglijat şi roagă în acest sens 
să se facă linişte în sală. 
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          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. 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1 şi 2 în vederea avizării proiectului 

de hotărâre ,  favorabile. 
 
           Nefiind discuţii,  Dl. secretar Nicolae Ovidiu Popovici face apelul domnilor 

consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre, în forma 
prezentată: 

   
VOT  

 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

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

 
 

           Proiectul de hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economice - faza  
SF – pentru obiectivele „ Construire strada Rozelor , şi „ Construire strada 13 
Septembrie ”  –  din Municipiul Bacău  , a fost adoptat cu   18 voturi „pentru”. 
 
    26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul de 
hotărâre privind concesionarea directă a unor loturi de teren situate în intravilanul 
municipiului Bacău, la cererea unui număr de 18 beneficiari, toţi din Bacău. 
  Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
 

          Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
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          Compartimentele de resort  din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. 

          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 dă 

citire procesului verbal încheiat în acest sens, după cum urmează  : 
 
       S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind 
concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, 
la cererea unui numar de 18 beneficiari, toti din Bacau  
 
                            1.Numărul consilierilor prezenţi  ___21__ 

2.Numărul consilierilor care au votat__20__ 
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1. ART. 1 – Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a suprafetelor de 16,80 m.p. teren din str. 
Republicii, nr. 15 si de 12,47 m.p. teren din str. Lucretiu Patrascanu, nr. 2, identificate la pozitiile nr. 14 si 15 din ANEXA NR. 1 la 
prezenta hotarare, in vederea concesionarii directe a acestora.. S-a adoptat 

17 1 2 

2. ART. 2 – Se aproba concesionarea directa la cererea unui numar de 16 beneficiari, a unor loturi de teren situate in intravilanul 
Municipiului Bacau care se identifica prin ANEXA NR. 1, precum si taxa de concesionare anuala/m.p., conform calculelor prezentate 
in ANEXELE 2 A – 19 A,  parti integrante din prezenta hotarare.   S-a adoptat 

17 1 2 

3. ART. 3 – Amplasamentele terenurilor  concesionate sunt mentionate in planurile de situatie, ANEXELE  2 B – 19 B, parti integrante 
din prezenta hotarare. S-a adoptat 

17 1 2 

 
 terenurile propuse pentru concesionare 

      Numar de voturi Nr. 
Crt. 

ADRESA TERENULUI SUPR
A-
FATA 
(m.p.) 

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

  DURATA  
CONCESIUNII 

OBSERVATII 

Pentru Contra Nule 

1. 
 

STR. MARASESTI,  
NR. 102, SC. C, AP. 3 
S-a adoptat 

14,6
5 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE CABINET 
MEDICAL 

43,94 25 ANI CONCES.DIRECTA  
catre S.C. 
ULTRADENT S.R.L. 

19 
 

1 
 

0 
 

2. STR. MIRON COSTIN,  
NR. 1, SC. A, AP. 2 
S-a adoptat 

19,0
0 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE CABINET 
MEDICAL 

43,94 25 ANI CONCES. DIRECTA 
 catre CMI DR. POPA 
ZINA 

18 
 

2 
 

0 
 

3. STR. 9 MAI, NR. 3,  
SC. B, AP. 2 
S-a adoptat 

31,8
0 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE CABINET 
MEDICAL 

43,94 25 ANI CONCES.DIRECTA  
catre S.C. DONAMED 
S.R.L. 

18 
 

2 
 

0 
 

4. STR. STEFAN CEL 
MARE, NR. 6, SC. C, AP. 2 
S-a adoptat 

31,0
0 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE CABINET 
MEDICAL 

43,94 25 ANI CONCES.DIRECTA  
catre S.C. ANAMED 
S.R.L. 

19 
 

1 
 

0 
 

5. STR. 22 DECEMBRIE,  
NR. 1, SC. D, AP. 4 
S-a adoptat 

20,1
4 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE FARMACIE 
PLAFAR 

35,15 25 ANI CONCES.DIRECTA  
catre S.C. MARIA 
GIULIA S.R.L. 

18 2 0 

6. STR. 9 MAI, NR. 17, SC. A, 
AP. 3 
S-a adoptat 

57,0
0 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE SEDIU 
SOCIETATE 

37,66 25 ANI CONCES. DIRECTA 
 catre S.C. FAB COOL 
S.R.L. 

17 
 

3 
 

0 
 

7. STR. MILCOV, NR. 142,  
SC. B, AP. 23 
S-a adoptat 

34,4
4 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE SEDIU 
SOCIETATE 

37,66 25 ANI CONCES. DIRECTA 
 catre S.C. ZEPLAN 
S.R.L. 

 
16 

3 
 

1 
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8. STR. MIRON COSTIN,  
NR. 3, SC. D, AP. 63 
S-a adoptat 

15,4
8 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE SPATIU 
PRESTARI SERVICII 
PUBLICITATE SI TURISM 

39,75 25 ANI CONCES. DIRECTA 
 catre S.C. LONDALB  
PUBLITOUR S.R.L. 

16 
 
 

3 
 

1 
 

9. STR. STEFAN CEL 
MARE, NR. 25 
S-a adoptat 

19,3
4 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE SPATIU 
PRESTARI SERVICII SI 
MAGAZIN PREZENTARE 

39,75 25 ANI CONCES. DIRECTA 
 catre S.C. MATIC 
UNIVERS S.R.L. 

17 2 1 

10. STR. FRASINULUI,  
NR. 4 
S-a adoptat 

 2,45 EXTINDERE SPATIU 
PRESTARI SERVICII 

39,75 25 ANI CONCES. DIRECTA 
 catre COOP MUNCA 
SI ARTA BACAU 

17 3 0 

11. STR.  LETEA, NR. 1,  
SC. B, AP. 4 
S-a adoptat 

32,9
8 

EXTINDERE SPATIU 
PENTRU AMENAJARE 
SHOW-ROOM 
PREZENTARE SI 
COMERCIALIZARE 
PRODUSE TAMPLARIE 
ALUMINIU SI PVC 

38,50 25 ANI CONCES. DIRECTA  
catre S.C. MAST S.R.L. 

16 
 

4 
 

0 
 

12. STR. NEAGOE VODA,  
NR. 19, SC. A, AP. 1 
S-a adoptat 

26,6
0 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE  SALON 
INFRUMUSETARE 

39,75 25 ANI CONCES. DIRECTA  
catre S.C. ALINDAVI 
S.R.L. 

16 
 

4 
 

0 
 

13. STR.  CORNISA 
BISTRITEI, NR. 13, SC. C, 
AP. 3  S-a adoptat 

37,5
0 

EXTINDERE SPATIU PENTRU 
AMENAJARE  SALON 
INFRUMUSETARE 

39,75 25 ANI CONCES. DIRECTA 
catre S.C. MOBIL TEC 
S.R.L. 

17 3 0 

14. STR. REPUBLICII, NR. 15 
S-a adoptat 

16,8
0 

EXTINDERE SPATIU 
COMERCIAL 

38,50 25 ANI CONCES. DIRECTA 
catre  
S.C. MATEEA 
INVEST S.R.L. 

16 4 
 

0 
 

15. STR. L. PATRASCANU, 
NR. 2 
S-a adoptat 

12,4
7 

EXTINDERE SPATIU 
COMERCIAL 

48,12 25 ANI CONCES. DIRECTA  
catre S.C. INTER ECO 
S.R.L. 

19 
 

1 
 

0 
 

16. STR. NICOLAE 
TITULESCU, NR. 17 
S-a adoptat 

50,1
8 

EXTINDERE LOCUINTA 20,92 25 ANI CONCES. DIRECTA  
catre DL. TOMOZEI 
ION 

17 2 
 

1 
 



 51

17. STR. PICTOR AMAN, NR. 
96 
S-a adoptat 

10,0
0 

EXTINDERE SEDIU 
UNIVERSITATE 

37,66 25 ANI CONCES. DIRECTA 
 catre 
UNIVERSITATEA  
« GEORGE 
BACOVIA » BACAU 

18 
 
 

2 
 

0 
 

18. STR. IONITA SANDU 
STURZA, NR. 52 
S-a adoptat 

19,7
4 

EXTINDERE  SPATIU 
PRESTARI SERVICII 
PANIFICATIE 

39,75 25 ANI CONCES. DIRECTA  
catre DL. 
OCHENATU-
NECHIFOR EUGEN 

16 4 0 

 
s 
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27-28. Se trece la punctele 27-28 ale ordinii de zi  şi dl. preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul  d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerile de motive la 
proiectele de hotărâre  de la nr.27 la nr.28, după cum urmează : 
 
   27. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC  ZONAL ,  
PENTRU CONSTRUIRE  PISCINĂ  ŞI GRUP SOCIAL , STR.PICTOR TH.AMAN 
NR.1 ( ZONA TERENURILOR DE TENIS ) ,  din   Municipiul  Bacău, obiectiv ce 
se va realiza pe teren proprietate particulară  

BENEFICIAR  :   S.C INTERNAŢIONAL TENISS SPORT MANAGEMENT 
S.R.L. ,  din Bacău 

Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
28. Proiect de hotărâre   privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 
DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE   LOCUINŢĂ  ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , 
STR.  CIPRIAN PORUMBESCU , SOLA 62, PARCELA 1788/4 ,  din   Municipiul  
Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară  

BENEFICIAR  :  DINU PETRICĂ şi NADIA – ELENA , din Bacău 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
          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. 
             Se prezintă rapoartele  comisiei de specialitate 2 în vederea avizării proiectelor  de 

hotărâre ,  favorabile. 
             Nefiind discuţii se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier  Bîrzu Ilie dă 

citire procesului verbal încheiat în acest sens, după cum urmează  : 
 

     S-a procedat prin vot secret,  pentru    exprimarea opţiunii în legătură cu  
aprobarea unui PUZ  şi a unui  PUD             

1. Consilieri prezenţi  __21______ 
2. Numărul consilierilor care au votat ___19_________ 

     Numar de voturi  Nr. 
crt. 

 
Pentru Contra Nule  

1. 27. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea PLANULUI 
URBANISTIC  ZONAL ,  PENTRU CONSTRUIRE  PISCINĂ  ŞI 
GRUP SOCIAL , STR.PICTOR TH.AMAN NR.1 ( ZONA 
TERENURILOR DE TENIS ) ,  din   Municipiul  Bacău, obiectiv ce 
se va realiza pe teren proprietate particulară  
BENEFICIAR  :   S.C INTERNAŢIONAL TENISS SPORT 
MANAGEMENT S.R.L. ,  din Bacău 
S-a adoptat 

18 1 - 

2. 28. Proiect de hotărâre   privind aprobarea PLANULUI 
URBANISTIC  DE DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE   
LOCUINŢĂ  ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , STR.  CIPRIAN 
PORUMBESCU , SOLA 62, PARCELA 1788/4 ,  din   Municipiul  
Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară  

BENEFICIAR  :  DINU PETRICĂ şi NADIA – ELENA , din 
Bacău  S-a adoptat 

17 2 - 
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29.Se trece la punctul 29 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul 
de hotărâre privind respingerea de către Consiliul Local al municipiului Bacău   a  
contestaţiilor formulate de un număr de 16 persoane din municipiul Bacău , prin care 
au solicitat revocarea H.C.L. nr.257, 258 şi 259 din 28.09.2006. 
  Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
 
   D-ra consilier Mironescu Roxana , întreabă dacă toţi cei cuprinşi în anexă sunt 

persoane reale . 
 
 Dl.Secretar Popovici Ovidiu - Nicolae , precizează că Inspectoratul de Poliţie Bacău 

face astfel de verificări cu privire la toate persoanele care au făcut plângere. S-au primit 
multe telefoane de la cetăţenii municipiului Bacău care aveau credinţa fermă că aceste 
contestatţii au fost trimise de primărie.În spatele acestor contestaţii se ştie că stă dl.Botomei 
Vasile. 

 
          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. 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1,2,3,4 şi 5 în vederea avizării 

proiectului de hotărâre ,  favorabile. 
 
             Nemaifiind discuţii , se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier  Bîrzu Ilie 

dă citire procesului verbal încheiat în acest sens, după cum urmează  : 
 
 

  S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de 
hotărâre privind respingerea de către Consiliul Local al municipiului Bacău  
contestaţiilor formulate de un număr de 16  persoane din municipiul Bacău, prin care 
au solicitat revocarea   H.C.L. nr. 257,258  şi 259  din 28.09.2006 
 

1.   Consilieri prezenţi  ___20_______ 
2.   Numărul consilierilor care au votat ____20___ 

 
NUMAR DE  VOTURI Nr. 

crt. 
 

PENTRU CONTRA NULE 
1. Art.unic.  – Se resping „contestaţiile” formulate de un număr 

de 16 persoane din municipiul Bacău, prevăzute în Anexa nr.1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre,  prin care se solicită  
revocarea H.C.L. nr. 257,258 şi 259  din 28.09.2006. 
S-a adoptat 

18 2 0 

 
 
 
     Dl. Preşedinte de şedinţă –solicită d-lor consilieri să facă propuneri pentru  
preşedintele de şedinţă din lunile DECEMBRIE 2006 ,  IANUARIE 2007 şi propune pe 
d-na  consilier Dima Carmen.                                                
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 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  
Lucaş Laurian Iulian    .  
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

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

      
    Cu  18 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, a fost  aleasă d-na consilier Dima 
Carmen ca preşedinte de şedinţă pentru lunile decembrie 2006  şi  ianuarie 2007 . 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă –solicită pentru scurt timp atenţia consilierilor locali 
pentru a-i anunţa că mâine este 1 Decembrie -Ziua Naţională a României şi la 
Cimitirul Eroilor va avea loc depunerea de coroane la ora 10 şi la ora 12, paradă 
militară la Prefectura Bacău,prilej cu care dânşii sunt invitaţi . 
    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, 
LUCAŞ LAURIAN IULIAN                    Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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