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      ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU                
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi 25.01.2007, 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. 584 din 18.01.2007, Consiliul Local al 
Municipiului Bacău, în şedinţă ordinară. Consilierii au fost convocaţi în scris cu adresa nr. 2270 din 
18.01.2007 şi telefonic cu nota telefonică nr. 2272 din 18.01.2007. 

În sală sunt prezenţi un număr de 19 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe 
lucrările.  

La şedinţă au lipsit dl.consilier Budeanu Ovidiu, care a fost plecat în Anglia şi dl.consilier Danciu 
Petru –Marius care a fost de asemenea plecat în străinătate,iar domnii Damian Aurel şi Sibişteanu Livia au 
venit pe parcursul şedinţei.              
 Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici supune atenţiei consiliului local, procesul verbal al 
şedinţei din data de 23.12.2006 şi nefiind discuţii  cu privire la acesta face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul.  
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTR

A 
ABŢINE

RI 
1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ X   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN –DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  ABSENT   
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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 X   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  ABSENT   
23 VIERIU DORIN X   
 T O T A L 19 - - 

 
 Cu 19 voturi „pentru“, procesul verbal al şedinţei consiliului local din 23.12.2006, a fost aprobat. 
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 Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici supune atenţiei consiliului local, procesul verbal al 
şedinţei din data de 28.12.2006. 
 Dl. consilier Bogatu George este nemulţumit de faptul că în şedinţa anterioară a fost adus în 
ultimul moment un proiect de hotărâre ce privea CET Bacău. Dumnealui a votat acest proiect fără a avea 
timp să-l studieze şi a constatat ulterior că ar putea fi tras la răspundere de către organele abilitate. Dl. 
consilier s-a sesizat în momentul în care a realizat că un coleg de-al dumnealui, care face parte din AGA la 
SC CET SA Bacău, a votat împotrivă proiectul de hotărâre. Ulterior a studiat mai atent acest proiect de 
hotărâre şi a depistat unele nereguli, considerând că ar fi necesitat mai multe discuţii şi lămuriri. De aceea, 
îl roagă pe dl. consilier Munteanu, dumnealui făcând parte din AGA la SC CET SA Bacău, să explice 
exact situaţia apărută în legătură cu răscumpărarea investiţiei de la CET. 
 Dl. primar doreşte să clarifice faptul că nu este vorba de nici o răscumparare, ci, din surse proprii, 
CET a făcut investiţii în patrimoniul public şi atunci, această investiţie trebuia să primească o valoare care 
să fie achitată de către consiliul local, CET-ului. 
 Dl. consilier Bogatu George explică faptul că nu este supărat din această cauză, însă nu doreşte să 
dea explicaţii încă o dată la DNA. 
 Dl. consilier Munteanu Petru nu poate decât să-şi expună punctul de vedere în legătură cu această 
problemă şi anume faptul că dumnealui nu a fost de acord cu propunerea încă de la început, votând 
împotrivă şi în AGA la CET şi în consecinţă, şi în consiliul local. Dumnealui cunoaşte faptul că investiţia 
făcută de CET a fost de 227 miliarde lei, sumă ce include şi TVA, iar consiliul local, prin hotărârea 
adoptată în decembrie, va achita doar 70 miliarde lei, astfel CET înregistrând pierderi foarte mari. Ştiind 
aceste detalii, dumnealui a decis să voteze împotrivă proiectul de hotărâre, considerându-l nedrept, având 
în vedere că toate aceste investiţii s-au făcut în conformitate cu normele legale. 
           În sala au intrat doamna consilier Sibişteanu  Livia şi domnul consilier Damian Aurel , numărul 
consilierilor prezenţi este 21.  
 D-ra consilier Mironescu Roxana explică faptul că în urma votului, s-a hotărât cu 2 voturi pentru 
şi unul împotrivă să se accepte această variantă deoarece aceste investiţii ale CET Bacău trebuie trecute în 
patrimoniul municipiului. S-a făcut un raport de expertiză, şi pe baza acestuia s-a hotărât valoarea de 
inventar a investiţiilor. Suma ce putea fi plătită către CET putea porni de la un leu, însă s-a decis ca 
valoarea întregii investiţii să fie de 70 miliarde lei. Atunci cand s-a luat această hotărâre, s-a avut în vedere 
şi gradul de îndatorare al primăriei, însă la art. 4 al proiectului de hotărâre se precizează că, ulterior, se 
poate realiza o recapitalizare a SC CET SA. 
 Dl. Primar este mulţumit de faptul că s-a ridicat această problemă pentru ca opinia publică să fie 
cât mai bine informată, deoarece acest proiect de hotărâre a suscitat foarte multe discuţii. Dumnealui 
doreşte să lămurească faptul că în Codul Fiscal nu se specifică valoarea cu care investiţia să fie trecută în 
patrimoniul municipiului, ci doar certifică acest fapt. Diferenţa dintre valoarea investiţiei şi suma pe care 
Consiliul Local o dă CET – ului nu trebuie considerată pierdere, deoarece investiţiile realizate au fost 
amortizate. Dl. primar îi informează pe domnii consilieri că numai anul trecut, consiliul local, a dat CET – 
ului 260 de miliarde sub formă de subvenţii. Anul acesta, din bugetul primăriei, CET va primi circa 450 de 
miliarde, încercându-se astfel rezolvarea problemelor pe care CET le are momentan. 
 Dl. consilier Bogatu George cunoaşte faptul că nu este posibil să se retragă voturile deja 
exprimate, aşa că se va consulta cu grupul PSD din consiliul local şi poate va iniţia un proiect de hotărâre 
prin care să se abroge hotărârea din decembrie. 
 Dl. consilier Munteanu Petru doreşte să facă precizarea că investiţia de la CET a fost mult mai 
mare, iar suma de 220 de miliarde reprezintă doar ceea ce a rămas neamortizat şi în final diferenţa de 150 
de miliarde, va fi trecută la pierderi. 
 Dl. consilier Lucaş Laurian este curios să ştie ce se întâmplă cu pierderile de la CET, ce cale 
legală se găseşte pentru acoperirea lor. 
 Dl. consilier Munteanu Petru explică faptul că această practică nu este una nouă, ci este întâlnită 
destul de des la societăţile comerciale, însă, ca şi în trecut, nu este una care să avantajeze SC CET SA. 
 Dl. consilier Lucaş Laurian ar vrea să cunoască punctul de vedere al d-lui Munteanu, şi anume, 
care este interesul CET-ului sau al executivului din spatele acestui proiect. 
 Dl. consilier Munteanu Petru nu suspectează pe nimeni de nimic, însă consideră că proiectul de 
hotărâre a avut la bază doar vorbe şi nu o expertiză contabilă, aşa cum ar fi fost normal. Acesta este 
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motivul pentru care dumnealui a votat negativ proiectul de hotărâre. Domnul consilier nu doreşte decât ca 
proiectul de hotărâre să fie votat în cunoştinţă de cauză de către consilierii locali. 
 D-ra consilier Mironescu Roxana consideră că patrimoniul de la CET se va echilibra având în 
vedere că  societatea dispune de terenuri pe care le intabulează acum si care vor creşte capitalul social al 
acesteia. Dumneaei le reaminteşte domnilor consilieri că în proiectul iniţial se stabilise ca suma de 190 de 
miliarde să fie plătită către CET în şase ani, iar în 2006 nu era posibil să se achite toată această datorie. 
Anul următor SC CET SA va fi recapitalizat. 
 D-na preşedinte de şedinţă – Dima Carmen îi roagă pe domnii consilieri să fie de acord cu 
scurtarea timpului de interpelări la 15 minute deoarece începând cu ora 13.30 va avea loc în sală o 
teleconferinţă. 
 Nemaifiind discuţii, dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici supune atenţiei consiliului local, 
procesul verbal al şedinţei din data de 28.12.2006 şi face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima 
votul. 
 Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici face precizarea că proiectul de hotărâre cu CET-ul a fost 
votat deja în şedinţa anterioară, iar procesul – verbal nu face altceva decât să consemneze modul de 
desfăşurare al şedinţei şi votându-l negativ, nu se schimbă cu nimic votul acordat deja proiectului de 
hotărâre. 
  
  

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTR

A 
ABŢINE

RI 
1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ  X  
3. BOGATU GEORGE  X  
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ  X  
8. DAMIAN AUREL    X 
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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 X   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA   X  
23 VIERIU DORIN X   
 T O T A L 14 4 3 

 
 Cu 14 voturi „pentru“, 4 voturi „contra“ şi 3 „abţineri“ , procesul verbal al şedinţei consiliului 
local din 28.12.2006, a fost aprobat, motivând acest lucru prin faptul că proiectul de 
hotărâre privind modificarea HCL 223/ 2006 privind trecerea cu plată în domeniul public al Municipiului 
Bacău a bunurilor din patrimoniul CET SA Bacău, provenite din investiţiile realizate în baza contractului 
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de administrare şi modificarea HCL 286/2006 pentru aprobarea valorii de transfer a acestor bunuri, nu a 
fost pus la dispoziţie pentru studiu cu 5 zile înainte de şedinţa consiliului local. Nu a fost contestat 
conţinutul procesului verbal în sensul că opiniile exprimate în şedinţă au fost corect consemnate. 
        D-na preşedinte de şedinţă – Dima Carmen,  asigură asistenţa că va conduce lucrările şedinţei cu 
respectarea prevederilor legale şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Bacău şi invită executivul să răspundă întrebărilor şi interpelărilor domnilor consilieri. 
 Dl. consilier Lucaş Laurian atrage atenţia asupra materialului primit în sală, provenind din partea 
Direcţiei Judeţene de Cultură, prin dl. Director Petru Cimpoieşu, ce se referă la casa memorială „Vasile 
Alecsandri” . Este o decizie unanimă, în mediile culturale din municipiul Bacău, că această casă trebuie să 
reintre în patrimoniul urbei. Dumnealui cunoaşte faptul că în acest moment casa „Vasile Alecsandri” este a 
unei firme italiene, care este de acord să o vândă contra sumei cu care a achiziţionat-o. Dl. consilier 
propune ca până în şedinţa următoare să fie elaborat un proiect de hotărâre prin care să se stabilească 
modalităţile de preluare a casei „Vasile Alecsandri”. Dumnealui se pune la dispoziţia executivului în 
elaborarea proiectului de hotărâre deoarece cunoaşte numeroase detalii în această problemă de atunci de 
când ocupa funcţia de viceprimar. Este de asemenea foarte mulţumit de activitatea d-lui Cimpoieşu care de 
scurt timp ocupă funcţia de director. 
 Dl. consilier Bîrzu Ilie doreşte să facă mai multe interpelări executivului, însă asigură că vor fi 
scurte. Prima problemă pe care o ridică se referă la Liceul „Mihai Eminescu” care funcţionează momentan 
fără o cale de acces spre intrarea principală în instituţie şi fără teren de sport deoarece a fost pierdut în 
instanţă în favoarea Direcţiei Silvice. Aceasta l-a înstrăinat la scurt timp după terminarea procesului, iar 
din informaţiile dumnealui noul proprietar este dl. Umbrărescu. Dl. consilier este de părere ca această 
situaţie trebuie rezolvată şi propune să i se ofere d-lui Umbrărescu un schimb de teren.  
 A doua problemă pe care o supune atenţiei consiliului local se referă la Şcoala „Ion Creangă”care 
solicită montarea unui gigacalorimetru deoarece facturile la căldură în lunile de iarnă ajung şi la 300 de 
milioane. De asemenea, şcoala ar mai avea nevoie şi de o pardoseală nouă pentru sala de sport.  
 A treia problemă a fost ridicată de Colegiul „Vasile Alecsandri” care solicită împuternicirea 
directorului pentru a putea reprezenta şcoala în instanţă, deoarece se află în litigiu cu Clubul Sportiv Şcolar 
pentru a se stabili cui îi aparţine sala de sport. 
 A patra problemă este aceea pe care a expus-o şi dl. consilier Lucaş şi se referă la casa „Vasile 
Alecsandri” , dumnealui considerând că este un demers ce ar trebui susţinut. 
 A cincea problemă i-a fost adusă la cunoştinţă de către chiriaşii la stat care nu au reuşit să-şi 
cumpere apartamentele după revoluţia de la 1989 şi ar dori să cunoască căile legale prin care să facă acest 
lucru posibil acum. 
 Pentru rezolvarea celei de-a şasea problemă a fost solicitat de către dl. Ţârcă care doreşte să 
primească sprijin pentru realizarea acoperişurilor la blocurile 10 şi 11 din Aviatori. De asemenea, din 
aceste două blocuri trebuiau evacuate mai multe persoane, în urma unei hotărâri de consiliu, iar această 
evacuare nu a fost niciodată finalizată. 
 A şaptea problemă se referă la benzile de cauciuc ce au fost montate la trecerile de pietoni din 
municipiu, care în unele locuri nu au fost instalate corect şi afectează roţile maşinilor. 
 A opta problemă adusă la cunoştinţa consilierilor se referă la îngrijorarea preşedinţilor de asociaţii 
cu privire la zvonul pe care l-au auzit, conform căruia vor fi amendaţi şi li se vor aplica sancţiuni dacă nu 
colaborează cu primăria şi cu cetăţenii. 
 A noua şi ultima problemă aduce în discuţie strada Holtului, iar domnul consilier doreşte să ştie 
dacă se respectă etapele de finalizare. 
 Dl. consilier Lupu Gabriel Stănică a observat că în ultima perioadă, pe ordinea de zi, apar tot mai 
multe solicitări pentru locuri de veci. Sesizând această situaţie, dumnealui s-a deplasat la Administraţia 
Cimitirelor pentru a întreba dacă mai sunt locuri de veci disponibile, iar răspunsul a fost negativ, cu 
excepţia câtorva în cimitirul „ Sărata”. De aceea, dumnealui propune găsirea unui teren care să poată fi 
amenajat pentru funcţionarea unui cimitir, cunoscând faptul că este nevoie de condiţii deosebite pentru 
desfăşurarea unei astfel de activităţi. Sunt discuţii, de mai mult timp, pentru realizarea unui Plan Urbanistic 
General care să reflecte situaţia actuală a terenurilor, construcţiilor şi utilităţilor din municipiul Bacău şi ar 
dori să ştie dacă în acest an proiectul va fi dus la bun sfârşit. Dumnealui mai doreşte să ştie dacă în acest an 
se va rezolva şi problema Teatrului de Vară, mai ales că acesta a fost o promisiune din campania 
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electorală. 
 Dl. consilier Crăciun Dragoş Constantin  a primit sesizări din partea unor cetăţeni nemulţumiţi 
de faptul că strada Trotuş şi-a schimbat denumirea în strada Ioan Ghelu Destelnicu. Pe această stradă îşi 
desfăşoară activitatea mai multe societăţi comerciale care acum sunt nevoite să-şi schimbe toate actele 
oficiale. De asemenea, mai mulţi cetăţeni au trimis o adresă către Primăria Bacău acum câteva luni în 
legătură cu această problemă, însă nici până în prezent nu s-a primit un răspuns. 
 O altă problemă pe care a sesizat-o se localizează pe strada Izvoare, spre CET, unde chiar ultima 
porţiune a rămas neterminată. Dumnealui propune în acea zonă să fie turnat măcar nişte balast, avânt în 
vedere că vremea rece nu permite asfaltarea. 
 Dl. consilier Munteanu Petru cunoaşte faptul că CET Bacău a făcut o listă cu angajaţii datornici 
şi propune ca aceeaşi metodă să fie aplicată şi la Primăria Bacău, deoarece cunoaşte numeroase cazuri în 
care aceştia au datorii foarte mari către furnizorul de agent termic. 
 Cunoaşte şi dumnealui situaţia pe care a expus-o dl. Bîrzu în legătură cu terenul de sport de la 
Liceul „Mihai Eminescu”, fostul Liceul Sanitar şi este contrariat cum a putut o instituţie a statului să vândă 
terenul unei persoane fizice. De aceea, îl roagă pe dl. Secretar Ovidiu Popovici să explice această situaţie, 
având în vedere că în acea perioadă dumnealui era jurist la Romsilva. 
 Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici  doreşte să ştie din ce punct de vedere i-ar plăcea d-lui 
Munteanu să primească răspuns: cel al secretarului municipiului sau de jurist la Romsilva. Dumnealui 
explică că în arhiva Romsilva s-a gasit un contract de vânzare – cumpărare, prin care fusese achiziţionat 
terenul în cauză şi în urma unui proces îndelungat, Curtea Supremă de Justiţie a hotărât că terenul este în 
proprietatea Romsilva. 
 D-na consilier Sibişteanu Livia cunoaşte acest proces foarte bine, însă este nedumerită, cum a 
putut Romsilva să vândă terenul unei persoane fizice la aşa scurt timp de la punerea în posesie. Dumneaei 
a fost sesizată de către directorul Şcolii „Octavian Goga”, care are în subordine şi şcoala din Izvoare de 
faptul că pe timpul nopţii dispar uşile de la grupurile sanitare, iar renovarea şcolii a fost făcută cu mari 
eforturi. De aceea, roagă ca o patrulă de la Poliţia Primărie să treacă mai des prin zonă pentru ca astfel de 
evenimente să fie stopate. 
 Dl. consilier Lucaş Laurian doreşte să facă precizarea că, culoarea vestimentaţie dumnealui 
(portocalie) nu are nici o legătură cu apartenenţa la vreun partid politic, ci este o opţiune personală. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache doreşte să răspundă interpelărilor aduse într-o ordine 
aleatorie, după cum urmează: 
- Liceul „Mihai Eminescu” este dotat cu cale de acces, însă într-adevăr nu are teren de sport. Dumnealui a 
discutat personal cu noul proprietar care este de acord să facă un schimb, iar momentan se caută un teren 
similar care să-i poată fi oferit. 
- Şcoala „Ion Creangă” va primi fonduri în funcţie de necesităţi, după fixarea bugetului disponibil pentru 
şcoli. De altfel, toate celelalte şcoli vor primi bani de la buget. 
- Cunoaşte situaţia de la Liceul „Vasile Alecsandri”, şi singura soluţie ar fi construirea unei alte săli de 
sport care să deservească una din cele două instituţii de învăţământ. 
- În legătură cu casa memorială „Vasile Alecsandri” dumnealui a discutat această problemă cu ministrul 
Iorgulescu şi speră să primească sprijin financiar în urma unei hotărâri de guvern. În cazul în care acest 
lucru nu va fi posibil, atunci casa va fi achiziţionată cu bani de la consiliul local. 
- În cartierul Aviatori s-au cheltuit deja miliarde de lei şi în limita posibilităţilor vor fi reparate şi 
acoperişurile blocurilor 10 şi 11, urmând să fie demarată şi procedura de evacuare a persoanelor ce apar în 
hotărârea de consiliu local. 
- Lucrările ce se execută în acea zonă sunt pentru branşarea noului sediu de Evidenţă a Populaţiei la 
reţeaua CET şi au ca termen de finalizare 30 martie 2007. După această dată vor începe lucrările de 
reparaţii a carosabilului ce a fost afectat. 
- Cu referire la benzile de cauciuc defecte, domnul primar solicită locaţia exactă a acestora pentru a putea 
fi remediată problema cât mai prompt. 
 Dl. consilier Lucaş Laurian reia propunerea pe care a făcut-o şi cu alte ocazii şi anume să se 
amplaseze la trecerile de pietoni situate în centru oraşului semafoare acţionate pe bază de buton, 
considerând că aceste benzi nu sunt foarte eficiente. 
 Dl. primar îl asigură pe dl. consilier că în urma unei licitaţii publice se va realiza şi acest obiectiv. 
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- Strada Holtului va intra în execuţie în acest an, imediat ce vremea va permite acest lucru. 
- Pentru un nou cimitir au fost alocate fonduri, s-a găsit şi un teren de la armată, ce are 3 hectare, în 
cartierul CFR. 
- Atunci când s-a întocmit bugetul pe acest an s-a avut în vedere necesitatea întocmirii unui nou PUG şi s-
au alocat 9 miliarde în acest sens. 
- Se doreşte reabilitarea Teatrului de Vară, iar în acest an se va realiza un studiu de fezabilitate, urmând ca 
la o rectificare de buget să se găsească şi banii necesari pentru acest proiect. 
- În legătură cu schimbarea denumirii unor străzi, dl. primar îţi aminteşte că persoanele afectate de aceasta, 
sunt scutiţi de la plata taxei de schimbare a actelor de identitate. 
- Referitor la repararea străzii Izvoare, aceasta a fost evitată, ţinând cont de faptul că în acea zonă trebuie 
îmbunătăţită reţeaua de canalizare, urmând apoi şi repararea acestei străzi şi a celor adiacente. 
- Domnul primar este de acord să se facă publice numele angajaţilor de la primărie şi a consilierilor locali 
care au datorii la CET şi îl roagă pe dl. Director Tănăselea să prezinte un raport în şedinţa următoare. 
- Dumnealui cunoaşte situaţia de la şcoala din Izvoare şi de aceea îl roagă pe dl. Director Rusu să mărească 
numărul patrulelor în acea zonă. 
- În privinţa chiriaşilor Primăriei, dumnealui îi informează pe domnii consilieri că executivul este cel care 
hotărăşte cine cumpără apartamentele şi cine nu, în funcţie de mai multe criterii, cum ar fi plata la zi a 
agentului termic şi posibilitatea demonstrării că încă locuiesc acolo. Au fost foarte multe cazuri în care 
chiriaşii au vândut apartamentele în care locuiau şi apoi au venit la primărie pentru a cere o locuinţă 
socială. 
 Dl. Arhitect Şef Cortez Silvian oferă informaţii ce i-au fost solicitate într-o şedinţă anterioară de 
către dl. consilier Munteanu, în legătură cu terenul pe care s-a construit Plus în zona Narcisa. Societatea 
IATSA a închiriat de la Consiliul Local o suprafaţă de teren, care în urma verificărilor s-a constatat a nu fi 
locaţia unde s-a construit magazinul Plus. Dumnealui îi explică domnului consilier care este procedura de 
închiriere a terenurilor şi anume că în urma măsurătorilor au reieşit diferenţe de teren în zona în care 
IATSA avea deja proprietatea şi atunci s-a hotărât închirierea acelor parcele disponibile. În consecinţă, 
magazinul Plus nu este construit pe terenul închiriat de la consiliul local, ci pe teren proprietate a IATSA. 
 Dl. primar doreşte să întărească cele relatate de dl. arhitect şi explică faptul că după măsurători s-a 
depistat că în curtea IATSA era teren disponibil şi atunci s-a luat decizia de a fi dat spre închiriere 
societăţii comerciale. Pe terenul închiriat de la consiliul local nu s-a făcut nici o construcţie, ci doar 
funcţionează parcarea magazinului. 
 Dl. Arhitect Şef Cortez Silvian explică faptul că momentan nu este nici o lege a cadastrului, dar 
după ce acesta se va reglementa, se va decide dacă terenurile disponibile se vor concesiona sau se vor 
vinde. 
     Nemaifiind discuţii d-na preşedinte de şedinţă îl invită pe dl. Primar Ing. Romeo Stavarache să 
prezinte lista de invitaţi şi ordinea de zi a şedinţei.  
    Dl. primar dă citire listei de invitaţi şi ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează: 
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 360/ 28.12.2006 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2007 în municipiul Bacǎu, precum şi modificarea şi completarea HCL nr. 361/ 
28.12.2006 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacǎu pe anul 2007. 
  Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de utilizare a stâlpilor proprietatea municipiului Bacău, de 
către utilizatorii de cablu din municipiul Bacău (cu excepţia concesionărilor din sectorul utilităţilor publice 
– energie electrică). 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sprijinului financiar de la bugetul local, studenţilor care 
urmează cursuri universitare de lunga durata si absolvenţilor cursurilor universitare de lunga durata, in 
ambele situaţii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum si reorganizarea ,,Comisiei 
municipale” pentru analiza şi selectarea cererilor acordării sprijinului financiar acestor beneficiari. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării orelor suplimentare precum şi plata acestora, realizate 
peste durata normală a timpului de lucru, de către personalul încadrat la Compartimentul „Aparatului 
Permanent” al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pe anul bugetar 2007. 
   Iniţiatori – CONSILIERI LOCALI 
5. Proiect  de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.366/ 2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Bacău şi a 
Regulamentului de desfăşurare a procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere care 
au intrat în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2007. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelelor nominale, cuprinzând familiile cu domiciliul in 
municipiul Bacău, care au implinit şi depăşit 50 de ani de căsătorie şi sunt îndreptăţite să li se acorde 
premiu în bani, în suma de 500 lei (Ron). 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2007 in Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Bacău şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale pentru luna februarie 2007 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 
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate fără plată, domnului CIUPERCĂ IORDACHE, din 
Bacău „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989” un loc de veci în Cimitirul Nou ( Sărata ) 
Bacău. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate fără plată, domnului HAISAN CONSTANTIN, 
din Bacău „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989” un loc de veci în Cimitirul Nou ( 
Sărata ) Bacău. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate fără plată, domnului CARP TOMA, din Bacău 
„Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989” un loc de veci în Cimitirul Nou ( Sărata ) Bacău. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
12. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul Învierea 
Domnului din Bacău, domnului Hasan Gheorghe din Bacău, beneficiar a Legii nr.189/2000. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
13. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul Învierea 
Domnului din Bacău, d-nei Giosanu Elena din Bacău, beneficiara a Legii nr.189/2000. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
14. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci în cimitirul Sărata 
din Bacău, domnului Frunză Gheorghe din Bacău, beneficiar al Decretului  Lege nr.118/1990, privind 
acordarea unor drepturi , persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi 
completările ulterioare . 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor loturi de teren situate în intravilanul 
municipiului Bacău la cererea unui număr de 5 beneficiari. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – faza SF – pentru 
obiectivele de investiţii „Construire strada Gh. Lazăr”, „Construire strada Ilarie Voronca”, „Construire acces 
Calea Bârladului nr. 6-52”, „Construire strada Ceahlăului”, „Construire strada Caraiman”, „Construire 
strada Andrei Şaguna”, „Construire strada Al. Vlahuţă ”, „Construire strada Al.Golescu”, „Construire strada 
Siliştei” din municipiul Bacău  
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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17. Proiect de hotărâre privind modificarea profilului de activitate  pentru construcţia realizată pe terenul 
concesionat de către S.C. TRĂIEŞTE NATURAL SRL Bacău, situat în Bacău, Str.Carpaţi, nr. 10, sc.C, ap.1 
conform contractului de concesionare nr. 41145/ 30.10.2006. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
18. Proiect de hotărâre privind modificarea profilului de activitate  pentru construcţia ce se va realiza pe 
terenul concesionat de către D-na ADĂSCĂLIŢEI DIDINA  din  Bacău, situat în Bacău, Str. Mihai Viteazu, 
nr. 2,  conform contractului de concesionare nr. 22494/07.06.2006 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.GENERAL CANTILLI, SOLA 24, 
PARCELA 583/65 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
BENEFICIAR: MIRON GABRIEL, din Bacău  
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, STR.TAZLĂULUI, NR. 5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe 
teren proprietate particulară  
BENEFICIAR : STĂNESCU MUREŞ, din Bacău  
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU pentru 
CONSTRUIRE 2 MAGAZII ŞI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. IAŞILOR, NR. 32, din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară  
BENEFICIAR : NICHITA ION,  din Bacău  
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ  P + 1 ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. MĂRĂŞTI, NR.58 , din municipiul 
Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 

BENEFICIARI : LADARU CĂTĂLIN şi NICULINA -LAURA ,  din Bacău , prin  TANTU 
MARIUS-CĂTĂLIN –ARHITECT PROIECTANT 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU pentru 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI REALIZARE  ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂŢII, 
STR. GEN. DR. DRAGOMIR BADIU, NR. 18, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren 
proprietate particulară. 
BENEFICIAR : NECHITA  MIHAELA, din Vaslui   
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 
LOCUINŢĂ P + 1 E, CUPLATĂ CU GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. AGUDULUI, NR. 18, din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară  

BENEFICIAR :  MUNTEANU MIHAI – CODRIN ,  din  Bacău    
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
25. Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contestaţiei 
formulată de către SC „FRUCTEX” SA Bacău împotriva HCL nr.371 din 28.12.2006 prin care s-a aprobat 
atribuirea către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, în folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei, a unui teren proprietate privată a municipiului Bacău, în vederea amplasării şi construirii unui 
Spital Judeţean de Urgenţă în Bacău.  
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
26. Proiect de hotărâre privind soluţionarea contestaţiei nr.3/ 10.01.2007, prin respingerea acesteia ca 
nefondată, depusă de către Baroul Bacău din Cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, prin decan 
avocat Botomei Vasile. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
27. Raport al administraţiei municipiului Bacău privind aplicarea Legii nr.52/ 2003 a transparenţei 
decizionale, pentru anul 2006. 
28.DIVERSE 
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 Dl. Primar anunţă retragerea de pe ordine de zi a proiectul de hotărâre cu nr. 25, în urma discuţiilor 
cu dl. Raţi. 
 Dl. consilier Lucaş Laurian îşi susţine în continuare părerea că ar trebui căutat alt teren pe care 
spitalul să se construiască. 
 D-na preşedinte de şedinţă îi invită pe domnii consilieri să aleagă preşedintele de şedinţă pentru 
lunile februarie şi martie, iar dumneaei propune pe   d-na consilier Sibişteanu Livia. 
 D-na consilier Sibişteanu Livia refuză această calitate deoarece are programul de aşa natură încât 
este posibil să mai întârzie la şedinţele de consiliu şi nu vrea să perturbe activitatea domnilor consilieri. 
 D-na preşedinte de şedinţă îi propune domnului consilier Blăgan funcţia de preşedinte de şedinţă, 
dar refuză şi dumnealui. Dl. consilier Pintilie Emil primeşte aceeaşi propunere şi dumnealui acceptă. 
 Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici supune la vot propunerea ca dl. Pintilie Emil să ocupe 
funcţia de preşedinte de şedinţă: 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTR

A 
ABŢINE

RI 
1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ X   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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   X 
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23 VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - 1 

 
 Cu 20 de voturi „pentru“ şi 1 “abţinere”, dl. consilier Pintilie Emil este ales preşedinte de şedinţă 
pentru lunile februarie şi martie. 
 

XXX 
 

           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 : 
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„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, cu modificările  propuse: 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTR

A 
ABŢINE

RI 
1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ X   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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 X   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23 VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21 - - 

 
 Cu 21 de voturi „pentru“ ordinea de zi, cu modificările propuse, a fost aprobată. 
   
    Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici întreabă DACĂ EXISTĂ VREO SITUAŢIE DE CONFLICT 
DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN  
CONFORMITATE CU ART.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. 
 
 Nici un consilier nu a anunţat existenţa unui conflict de interese. 
 
 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea 
HCL nr. 360/ 28.12.2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007 în municipiul 



 11

Bacǎu, precum şi modificarea şi completarea HCL nr. 361/ 28.12.2006 privind stabilirea taxei de 
salubrizare în municipiul Bacǎu pe 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 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 CONTR

A 
ABŢINE

RI 
1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ X   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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 X   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23 VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21 - - 

 
 Cu 21 voturi „pentru“, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
  Dl. Botomei doreşte să intervină, însă dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici îl informează că 
proiectul care îl interesează pe dumnealui se află la ultimul punct de pe ordinea de zi. 
 
 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
taxei de utilizare a stâlpilor proprietatea municipiului Bacău, de către utilizatorii de cablu din municipiul 
Bacău (cu excepţia concesionărilor din sectorul utilităţilor publice – energie electrică). 
 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, 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 CONTR

A 
ABŢINE

RI 
1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ X   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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 X   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23 VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21 - - 

 
 Cu 21 voturi „pentru“, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
    
 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui  primar 
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării sprijinului 
financiar de la bugetul local, studenţilor care urmează cursuri universitare de lunga durata si absolvenţilor 
cursurilor universitare de lunga durata, in ambele situaţii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte 
state, precum si reorganizarea ,,Comisiei municipale” pentru analiza şi selectarea cererilor acordării 
sprijinului financiar acestor beneficiari. 
 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. 
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  Dl. consilier Popescu Adrian doreşte să facă un amendament la proiectul de hotărâre, în sensul că 
studenţii ce vor beneficia de aceste burse, să aibă  o persoană care să gireze pentru ei ,respectiv în cazul în 
care nu se mai întorc în ţară consiliul local să nu piardă nimic. 
  D-ra consilier Mironescu Roxana îl asigură pe dl. Popescu că deja se încheie un contract cu 
studenţii bursieri, şi acesta nu necesită nici o modificare. 
  Dl. consilier Bogatu George insistă ca dl. Caleap Florin să nu mai strângă buletinele de vot secret 
cu urna improvizată, deoarece consideră că acesta este pus într-o situaţie jenantă.  
 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 acordarii sprijinului financiar de la bugetul local, studentilor care urmeaza cursuri 
universitare de lunga durata si absolventilor cursurilor universitare de lunga durata, in ambele situatii 
beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum si reorganizarea ,,Comisiei municipale’’pentru 
analiza si selectarea cererilor acordarii sprijinului financiar acestor beneficiari 
 
 
     1.   Consilieri prezenţi  _____21______ 

2. Numărul consilierilor care au votat ______21_______ 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr.
crt.

 
PENTRU CONTRA NULE

1.  Art.1 (1) Se aproba acordarea de sprijin financiar de la bugetul local, 
studentilor care urmeaza cursuri universitare de lunga durata si 
absolventilor cursurilor universitare de lunga durata, in ambele cazuri 
beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state. 
(2) Sprijinul financiar consta in plata de catre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau, a contravalorii biletului de transport  
dus-intors si a asigurarii medicale pentru perioada studiilor. 
(3) De aceste facilitati beneficiaza numai bursierii care fac dovada ca au 
domiciliul in municipiul Bacau.   
s-a adoptat 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

2. Art.2 (1) Sprijinul financiar prevazut la art.1, se acorda celor in cauza in 
baza contractului incheiat intre Primarul Municipiului Bacau si 
solicitant. 
 (2) Autoritatea executiva a administratiei publice locale Bacau, are 
prima optiune asupra absolventului acestor cursuri in momentul 
solicitarii unui loc de munca. 
 (3) La refuzul ofertei facute, absolventul este obligat sa inapoieze 
sumele acordate si prevazute in contract. 
s-a adoptat 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

3. Art.3   Se imputerniceste autoritatea executiva a administratiei publice 
locale Bacau, sa perfecteze si sa semneze contractele cu solicitantii 
beneficiari de burse in strainatate. 
s-a adoptat 

 
21 

 
0 

 
0 

4. Art. 4 Se reorganizeaza ,,Comisia municipala’’, pentru analiza si 
selectarea cererilor in vederea acordarii sprijinului financiar, 
beneficiarilor prevazuti la art.1, compusa din  5 membri, dupa cum 
urmeaza:   
1. Onica Nicolae        – viceprimar                                  – presedinte 
s-a adoptat 

 
 

20 

 
 
0 

 
 

1 
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5. 2. Mironescu Roxana – Conferentiar Universitar  
Doctor la Universitatea Bacau, Consilier local si presedinta  
Comisiei de specialitate  economice, buget-finante    – membru 

s-a adoptat 

 
20 

 
0 

 
1 

6. 3. Sibisteanu Livia     – Profesor- Doctor,  Director la scoala Spiru Haret  
si consilier local                                                       -  membru   
s-a adoptat 

 
20 

 
0 

 
1 

7. 4. Pintilie Gheorghe – Prorector la Universitatea Bacau  – membru 
s-a adoptat 

21 0 0 

8. 5. Padureanu Stelian – Leonard – Director Economic      – membru 
s-a adoptat 

21 0 0 

9. 6. Atributiile de secretar al comisiei vor fi indeplinite de catre Lazar 
Nicoleta –  consilier la Directia Economica. 
  s-a adoptat 

21 0 0 

10. Art. 5 Se abroga Hotararile nr.18/27.02.2006 si nr.268/28.09.2006, ale 
Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
s-a adoptat 

21 0 0 

 
     4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea efectuării orelor suplimentare precum şi plata acestora, realizate peste 
durata normală a timpului de lucru, de către personalul încadrat la Compartimentul „Aparatului Permanent” 
al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pe anul bugetar 2007. 
   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. 
         Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 şi 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, 
favorabile. 
  Dl. consilier Lucaş Laurian doreşte să ştie care este motivul pentru care nu se aprobă  plata acestor 
ore suplimentare pentru tot aparatul de specialitate şi  trebuie să hotărască consiliul local numai pentru 
salariaţii de la aparatul permanent. 
  Dl. primar explică faptul că aceasta este procedura ce se aplică pentru „Aparatul Permanent”,iar 
pentru ceilalţi salariaţi se stabileşte acest lucru prin dispoziţie de primar. 
  Dl. consilier Munteanu Petru are de făcut unele observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
aprobat în şedinţa anterioară prin care se acordă angajaţilor primăriei un premiu lunar în valoare de 6 
milioane lei. Dumnealui nu consideră normal faptul că beneficiază de aceşti bani şi viceprimarii 
municipiului. De asemenea, ar dori ca această sumă să fie primită de către toţi angajaţii, chiar dacă unii 
primesc haine de la serviciu, aceştia să beneficieze totuşi măcar de o parte din bani. În situaţia prezentată în 
proiect se creează diferenţe prea mari între personalul de conducere şi cel de execuţie. 
  Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici explică faptul că aceste beneficii materiale sunt stipulate în 
lege şi nu se poate face rabat. De bani pentru haine beneficiază numai cei ce au atribuţii de reprezentare a 
instituţiei primăriei în relaţia cu cetăţenii şi cu alte instituţii, deci nu se pot acorda angajaţilor de la Spaţii 
Verzi. În acest contract colectiv ce s-a semnat, nu este prevăzut faptul că primarul sau viceprimarii vor 
beneficia de aceşti bani. 
         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 CONTR

A 
ABŢINE

RI 
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1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ X   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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 X   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23 VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21 - - 

 
 Cu 21 voturi „pentru“, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
 
 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive  la  proiectul 
de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.366/ 2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Bacău şi a 
Regulamentului de desfăşurare a procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere care 
au intrat în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 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 rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării proiectului de 
hotărâre, favorabile. 
 Dl. consilier Vieriu Dorin prezintă un amendament ce s-a făcut la comisie în sensul că, de 
activitatea de etichetare să se ocupe angajaţi ai primăriei pentru a putea fi supravegheată această activitate. 
 Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici îl informează pe dl. consilier că deja la art. 23 din proiectul 
de hotărâre se specifică faptul că numai angajaţii primăriei pot aplica înscrisurile şi nimeni altcineva şi deci 
se are în vedere şi gestionarea etichetelor. 
   Nemaifiind discuţii, dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru 
a-şi exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus: 
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VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTR

A 
ABŢINE

RI 
1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ X   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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 X   
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 voturi „pentru“, proiectul de hotărâre a fost adoptat, cu amendamentul propus. 
        
     6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive  la  
proiectul de hotărâre privind aprobarea tabelelor nominale, cuprinzând familiile cu domiciliul 
in municipiul Bacău, care au implinit şi depăşit 50 de ani de căsătorie şi sunt îndreptăţite să li se acorde 
premiu în bani, în suma de 500 lei (Ron). 
 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 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 tabelelor nominale, cuprinzand familiile cu domiciliul in municipiul Bacau, care au 
implinit si depasit 50 de ani de casatorie si sunt indreptatite sa li se acorde premiu in bani, in suma de 500 
lei (Ron). 

                           
1. Consilieri prezenţi  ______21______ 
2. Numărul consilierilor care au votat ______20_______ 
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3.____20_____ voturi pentru aprobarea tabelelor nominale, cuprinzând familiile cu domiciliul în 
municipiul Bacau, care au împlinit şi depăsit 50 de ani de casatorie si sunt indreptăţite să li se acorde 
premiu în bani, in suma de 500 lei (Ron) – S-A ADOPTAT 
4.___0____ împotrivă. 
5.____0___ voturi nule.  
  
 
    7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui  primar 
pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de 
întreţinere pe anul 2007 in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău şi a grilei de calcul a contribuţiei de 
întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie. 
 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. 
 Dl. consilier  Lupu Gabriel Stănică  doreşte să afle de la dl. director dacă cunoaşte care sunt 
costurile de întreţinere/ lună la alte centre de acest gen din ţară. 
 Dl. director Salomia Victor îl informează pe dl. consilier că cel mai mic cost l-a găsit la Iaşi, unde 
pentru un bătrân se cheltuie 3.500.000 lei vechi, la Tulcea – 3.780.000, la Alba Iulia – 5.600.000 lei, iar cel 
mai mare cost pe care l-a depistat este la un cămin de bătrâni din judeţul Ialomiţa, 8.500.000 lei. La Bacău, 
costurile pe lună se ridică, pentru o persoană independentă la 3.600.000 lei, iar pentru una dependentă la 
4.400.000 lei. 
 Dl. primar susţine că acesta este un cost mediu pe ţară, iar în urma discuţiilor cu persoanele 
internate, s-a constatat că nici aceştia nu pot contribui cu o sumă mai mare de bani, deoarece au pensii 
foarte mici. 
 D-ra consilier Pădureanu Rodica a constatat în urma studierii proiectului că la o cheltuială zilnică 
de 7 RON, aceasta este suma totală care rezultă pe lună. Însă dumneaei este contrariată de facturile foarte 
mari pe care le au inclusiv pe parcursul verii, dând exemplu luna iunie atunci când facturile au fost de 235 
de milioane, în timp ce pe lunile de iarnă facturile nu au depăşit 180 de milioane. Ar dori ca domnul 
director să explice această situaţie. 
 Dl. director Salomia Victor explică faptul că facturile cuprind gazul metan, curentul electric, apa 
consumată într-o lună, iar dumnealui are consumatori mari.  Cele 235 de milioane lei reprezintă de fapt o 
cumulare pe mai multe luni. 
 D-ra consilier Pădureanu Rodica citează dintr-o lege ce face referire la persoanele vârstnice şi 
propune ca persoanele ale căror venituri nu ating valoarea salariului brut minim pe economie să fie scutiţi 
de la plata taxei de şedere în cămin. 
 Dl. primar doreşte să reia această discuţie în şedinţa următoare, după ce se fac nişte calcule, pentru 
a se observa dacă această propunere este posibilă.   
          Nemaifiind discuţii, d-na preşedinte invită pe dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici pentru a face 
apelul domnilor consilieri în vederea exprimării opţiunii de vot în legătură cu acest proiect de hotărâre, în 
forma prezentată: 
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VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ X   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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 X   
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 hotărâre a fost adoptat cu 20 de voturi „pentru”. 
 
 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul d-lui  primar pentru a prezenta Expunerea de motive  la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea listelor nominale pentru luna februarie 2007 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. 
  
 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 listelor nominale pentru luna februarie 2007 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.  
                      
1.  Consilieri prezenţi  _____21______ 
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2.   Numărul consilierilor care au votat ______21______ 
3.____21_____ voturi pentru aprobarea listelor nominale pentru luna februarie 2007 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____ împotrivă. 
5.____0____ voturi nule. 
 
 9 – 11. Se trece la punctele 9 – 11 ale ordinii de zi şi d-na preşedinte de 
şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta Expunerile de motive la 
proiectele de hotărâre privind:  
- atribuirea în proprietate fără plată, domnului CIUPERCĂ IORDACHE, din Bacău „Luptător pentru 
Victoria Revoluţiei din decembrie 1989” un loc de veci în Cimitirul Nou ( Sărata ) Bacău. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
- atribuirea în proprietate fără plată, domnului HAISAN CONSTANTIN, din Bacău „Luptător pentru 
Victoria Revoluţiei din decembrie 1989” un loc de veci în Cimitirul Nou ( Sărata ) Bacău. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
- atribuirea în proprietate fără plată, domnului CARP TOMA, din Bacău „Luptător pentru Victoria 
Revoluţiei din decembrie 1989” un loc de veci în Cimitirul Nou ( Sărata ) 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 raportele favorabile. 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 şi 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, 
favorabile. 
 Dl. consilier Lucaş Laurian doreşte să afle dacă s-au studiat cu atenţie documentele depuse de dl. 
Ciupercă care atestă că este beneficiar al acestei legi. 
 Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici îl asigură pe dl. consilier că nu există nici un dubiu în 
privinţa documentelor d-lui Ciupercă. 
 Dl. consilier Bogatu George a studiat adresele anexate la proiectele de hotărâre şi a observat că dl. 
Ciupercă solicita loc de veci în Cimitirul Central, alături de ceilalţi eroi ai revoluţiei. 
 Dl. secretar a discutat cu administratorul de la Cimitirul Central care l-a asigurat că nu mai sunt 
locuri de veci disponibile. 
 Dl. consilier Lucaş Laurian doreşte să ştie care este procedura de atribuire a locurilor de veci, cine 
semnează repartiţiile. 
 Dl. primar îl informează pe dl. consilier că procedura este aceeaşi ca atunci când era dumnealui 
viceprimar, iar dl. primar cunoaşte toate repartiţiile care se fac pentru locurile de veci din cimitirele 
băcăuane. 
  
 Nemaifiind discuţii se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier Bîrzu Ilie dă citire proceselor 
verbale întocmite în acest sens, după cum urmează: 
 S-a procedat prin vot secret,  pentru exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de hotărâre privind 
atribuirea in proprietate fara plata, domnului CIUPERCA IORDACHE, din 
Bacau ,,Luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989’’ un loc 
de veci in Cimitirul Nou (Sarata) Bacau 
 

1.   Consilieri prezenţi  ______21______ 

2.   Numărul consilierilor care au votat ______21_______ 
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NUMAR DE  VOTURI Nr.
crt.

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1  Se aproba atribuirea in proprietate fara plata, Domnului 
Ciuperca Iordache din Bacau, str.Mihai Viteazu, Bloc 3, Sc. 
D, Ap.20, avand calitatea de ,,Luptator pentru Victoria 
Revolutiei din decembrie 1989’’ un loc de veci in Cimitirul 
Nou (Sarata), pastrandu-se repartizarea persoanelor 
beneficiare din Tabelul nominal, inregistrat la 
nr.1095/31.03.2000, avand numarul locului de veci 47, 
parcela 3B.  
Nu s-a adoptat 

 
 
 

9 

 
 
 

12 

 
 
 
  0 

2. Art.2 Societatea Comerciala ,,Luvis’’ SRL. Bacau, care are 
concesionat Cimitirul Nou (Sarata) din municipiul Bacau, va 
pune in posesie beneficiarul de la art.1. 
Nu s-a adoptat 

 
10 

 
7 

 
   4 

 
   S-a procedat prin vot secret,  pentru    exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  hotărâre 
privind atribuirea in proprietate fara plata, domnului HAISAN CONSTANTIN, din Bacau ,,Luptator pentru 
Victoria Revolutiei din decembrie 1989’’ un loc de veci in Cimitirul Nou (Sarata) Bacau. 
 

1.   Consilieri prezenţi  _____21______ 

2.   Numărul consilierilor care au votat _______21______ 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr.
crt.

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1  Se aproba atribuirea in proprietate fara plata, Domnului 
Haisan Constantin din Bacau, str.9 Mai , Bloc 15, Sc. A, Ap.16, 
avand calitatea de ,,Luptator pentru Victoria Revolutiei din 
decembrie 1989’’ un loc de veci in Cimitirul Nou (Sarata), 
pastrandu-se repartizarea persoanelor beneficiare din Tabelul 
nominal, inregistrat la nr.1095/31.03.2000, avand numarul locului 
de veci 29, parcela 3B.  
Nu s-a adoptat 

 
 
 

13 

 
 
 

8 

 
 
 
  0 

2. Art.2   Societatea Comerciala ,,Luvis’’ SRL. Bacau, care are 
concesionat Cimitirul Nou (Sarata) din municipiul Bacau, va pune 
in posesie beneficiarul de la art.1. 
Nu s-a adoptat 

 
11 

 
7 

 
  3 

 
 S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  hotărâre privind 
atribuirea in proprietate fara plata, domnului CARP TOMA, din Bacau 
,,Luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989’’ un loc de 
veci in Cimitirul Nou (Sarata) Bacau 
 

1.   Consilieri prezenţi  _____21_______ 

2.   Numărul consilierilor care au votat _______21______ 
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NUMAR DE  VOTURI Nr.
crt.

 
PENTRU CONTRA NULE

1. Art.1  Se aproba atribuirea in proprietate fara plata, Domnului Carp 
Toma din Bacau, str.Florilor, Bloc 7, Sc. b, Ap.10, avand calitatea de 
,,Luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989’’ un loc de 
veci in Cimitirul Nou (Sarata), pastrandu-se repartizarea persoanelor 
beneficiare din Tabelul nominal, inregistrat la nr.1095/31.03.2000, 
avand numarul locului de veci 30, parcela 3B.  
Nu s-a adoptat 

 
 
 

14 

 
 
 
1 

 
 
 
6

2. Art.2 Societatea Comerciala ,,Luvis’’ SRL. Bacau, care are 
concesionat Cimitirul Nou (Sarata) din municipiul Bacau, va pune in 
posesie beneficiarul de la art.1. 
Nu s-a adoptat 

 
13 

 
4 

 
4

 
 12 – 14. Se trece la punctele 12 – 14 ale ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-
lui primar pentru a prezenta Expunerile de motive la proiectele de 
hotărâre privind: 
- acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul Învierea Domnului din Bacău, domnului 
Hasan Gheorghe din Bacău, beneficiar a Legii nr.189/2000. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
-  acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul Învierea Domnului din Bacău, d-nei 
Giosanu Elena din Bacău, beneficiara a Legii nr.189/2000. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
- acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci în cimitirul Sărata din Bacău, domnului Frunză 
Gheorghe din Bacău, beneficiar al Decretului  Lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi , 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 
şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare . 
 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 comisiilor de specialitate 1, 4 şi 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, 
favorabile. 
 Dl. consilier Lucaş Laurian susţine faptul că atâta timp cât le-a fost refuzat eroilor un loc de veci 
în Cimitirul Central, deoarece nu mai sunt disponibile, nimeni altcineva nu mai poate primi un loc acolo, 
cunoscând că unul dintre petenţi a solicitat expres un loc de veci în Cimitirul Central. 
 Dl. primar îl asigură pe dl. consilier că, nimeni nu va mai primi un loc de veci în Cimitirul 
Central,cu certitudine.   
 Nemaifiind discuţii se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier Bîrzu Ilie dă citire proceselor 
verbale întocmite 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, a unui loc de veci in cimitirul Învierea Domnului din Bacău, domnului 
Hasan Gheorghe din Bacău, beneficiar a Legii nr.189/ 2000. 
 

1.   Consilieri prezenţi  _____21______ 

2.   Numărul consilierilor care au votat ______21______ 
NUMAR DE  VOTURINr.

crt.
 

PENTRU CONTRA NULE 
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1. Art.1 Se acorda la cerere, cu titlu gratuit, domnului Hasan Gheorghe, din 
Bacau, str. Prieteniei, Bl.3, sc. A, Et.2, ap.12, un loc de veci in Cimitirul 
Invierea Domnului din Bacau, fiind beneficiar al Legii nr.189/2000, 
pentru faptul ca in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 
01.07.1942 pana la 01.07.1944, a fost stramutat in alta localitate decat cea 
de domiciliu. 
s-a adoptat 

 
 
 

18 

 
 
 
3 

 
 
 
0 
 

2. Art.2 Parohia Invierea Domnului Bacau, care are concesionat Cimitirul  
Invierea Domnului va pune in posesie persoana prevazuta la art.1. 
s-a adoptat 

 
18 

 
2 

 
1 

 
 S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  hotărâre privind 
acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul 
Invierea Domnului din Bacau, d-nei Giosanu Elena din Bacau, beneficiara 
a Legii nr.189/2000. 
 

1.   Consilieri prezenţi  ______21______ 

2.   Numărul consilierilor care au votat ______21_______ 
NUMAR DE  VOTURINr.

crt.
 

PENTRUCONTR
A 

NULE

1.     Art.1 Se acorda la cerere, cu titlu gratuit, d-nei Giosanu Elena, din Bacau, 
str. Cornisa Bl.6, Sc.B, Et.3, Ap.13, un loc de veci in Cimitirul Invierea 
Domnului din Bacau, fiind beneficiara al Legii nr.189/2000, pentru faptul ca 
in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana 
la 6 martie 1945, a fost stramutata in alta localitate decat cea de domiciliu. 
s-a adoptat 

 
 
 

18 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

2. Art.2   Parohia Invierea Domnului Bacau, care are concesionat Cimitirul  
Invierea Domnului va pune in posesie persoana prevazuta la art.1. 
s-a adoptat 

 
18 

 
2 

 
1 

 
 S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de hotărâre privind 
acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul 
Sarata din Bacau, domnului Frunza Gheorghe din Bacau, beneficiar al 
Decretului Lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi, 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 
de la 6 martie 1945, precum si cele deportate in străinatate ori constituite in prizonieri, cu modificările si 
completările ulterioare. 
 

1.   Consilieri prezenţi  _____21_______ 

2.   Numărul consilierilor care au votat _______21______ 
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NUMAR DE  VOTURI Nr.
crt.

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1 Se acorda la cerere, cu titlu gratuit, domnului Frunza 
Gheorghe, din Bacau, str. Mihai Viteazul,nr.1, sc. D, ap.25, un 
loc de veci in Cimitirul Sarata din Bacau, fiind beneficiar al 
Decretului Lege nr.118/1990, modificat si completat prin 
OG.nr.105/1999, care a fost aprobat prin Legea nr.189/2000, 
pentru faptul ca in perioada de la 18.06.1951 pana la 27.08.1955, 
a fost stramutat in alta localitate decat cea de domiciliu. 
s-a adoptat 

 
 
 

19 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

2. Art.2 Societatea Comerciala <Luvis> SRL. Bacau, care are 
concesionat Cimitirul ’’Sarata’’ va pune in posesie persoana 
prevazuta la art.1 la prezentarea acestuia. 
s-a adoptat 

 
19 

 
2 

 
0 
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15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar 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 5 
beneficiari. 
 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. 
 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 aprobarea proiectului de hotărâre privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul 
Municipiului Bacau, la cererea unui numar de 5 beneficiari, toti din Bacau.  

1. Numărul consilierilor prezenţi  ______21_____ 
2. Numărul consilierilor care au votat_____21_____ 

 
Numar de voturi Nr.

crt.
 

Pentru Contra Nule 
1. ART. 1 – Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a suprafetei de 12,50 m.p. 

teren din str. Republicii, nr.  3, identificat la pozitia nr. 4 din ANEXA NR. 1 la prezenta hotarare, in vederea 
concesionarii directe a acestuia. 
s-a adoptat 

 
16 

 
2 

 
   3 

2. ART. 2 – Se aproba concesionarea directa la cererea unui numar de 5 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 – 6 A,  parti integrante din prezenta hotarare. 
s-a adoptat 

 
16 

 
2 

 
   3 

3. ART. 3 – Amplasamentele terenurilor concesionate sunt mentionate in planurile de situatie, ANEXELE 2 B – 6 B, 
parti integrante din prezenta hotarare. 
nu s-a adoptat 

15 2   4 

 
 
 
 
 
 

 terenurile propuse pentru concesionare 
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Număr de voturi NR. 
CR
T 

ADRESA TERENULUI SUPRA-
FATA 
(m.p.) 

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

DURATA
CONCE-
SIUNII 

OBSERVATII 
Pentr
u 

Contr
a 

Nul
e 

4. STR. MĂRĂŞEŞTI , NR. 
100, SC. C, AP. 1 
 
s-a adoptat 

8,05 EXTINDERE SPATIU 
PENTRU AMENAJARE 
SEDIU SOCIETATE 

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

 
 

19 
 

 
 

2 

 
 

0 
 

5. STR. M. EMINESCU, NR. 1, 
BL. A2, SC. A, AP. 10 
 
s-a adoptat 
 

58,28 EXTINDERE SPATIU 
PENTRU AMENAJARE 
BIROU 

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

 
19 
 

 
2 
 

 
0 
 

6. STR. VADU BISTRIŢEI  
 
 
s-a adoptat 

128,00 EXTINDERE TEREN 
PROPRIETATE 
PENTRU REALIZARE 
HALĂ INDUSTRIALĂ – 
MICA PRODUCŢIE 
CONFECŢII  

37,28 25 ANI CONCES. 
DIRECTA catre  
S.C. LIGONE 
S.R.L 

 
 

19 

 
 

2 
 

 
 

0 
 

7. STR.REPUBLICII , NR.3 , 
SC. B, AP.2 
 
s-a adoptat 

12,50 EXTINDERE SPAŢIU 
PRESTĂRI SERVICII – 
SALON 
ÎNFRUMUSEŢARE  

33,33 25 ANI CONCES. 
DIRECTA catre  
S.C. 
FLORIDONA 
STYLE S.R.L  

 
 

17 

 
 

4 
 

 
 

0 
 

8. STR.EROU CIPRIAN 
PINTEA , NR.18 
 
s-a adoptat 

53,00 EXTINDERE TEREN 
PROPRIETATE ÎN 
VEDEREA 
CONSTRUIRII UNEI 
LOCUINŢE  

21,93 25 ANI CONCESIONA
RE DIRECTĂ 
către 
DL.IORDACHE 
MIHAI 

 
 

19 

 
 

2 

 
 

0 
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D-na preşedinte propune ca art. 3 să fie revotat prin vot direct,  având în vedere că domnii consilieri au 
omis să-l voteze, iar conţinutul acestuia permite această manieră de vot. Dumneaei invită pe dl. Secretar 
Nicolae-Ovidiu Popovici pentru a face apelul domnilor consilieri în vederea exprimării opţiunii de vot în 
legătură cu art. 3 din proiectul de hotărâre, după cum urmează: 
 

VOT  NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTR

A 
ABŢINE

RI 
1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ X   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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 X   
20. PLACINTĂ PETRU X   
21. POPESCU ADRIAN X   
22. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
23 VIERIU DORIN X   
 T O T A L 21  - 

 
      Art. 3 a fost adoptat cu 21 de voturi „pentru”. 
    16. Se trece la punctul 16  al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a 
prezenta Expunerea de motive la  proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – 
economice – faza SF – pentru obiectivele de investiţii „Construire strada Gh. Lazăr”, „Construire strada 
Ilarie Voronca”, „Construire acces  Calea Bârladului nr. 6-52”, „Construire strada Ceahlăului”, „Construire 
strada Caraiman”, „Construire strada Andrei Şaguna”, „Construire strada Al. Vlahuţă ”, „Construire strada 
Al.Golescu”, „Construire strada Siliştei” 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. 
 Nefiind discuţii, d-na preşedinte invită pe dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici pentru a face apelul 
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domnilor consilieri în vederea exprimării opţiunii de vot în legătură cu acest proiect de hotărâre, în forma 
prezentată: 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTR

A 
ABŢINE

RI 
1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ X   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
6. CORODEANU S. GABI X   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS ABSENT   
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 X   
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 a fost adoptat având 21 voturi „pentru”.  
        
 Dl. consilier Lucaş Laurian propune să se revină cu discuţiile la punctul 7 al ordinii de zi, deoarece 
d-ra consilier Pădureanu Rodica ar avea câteva sugestii cu privire la Căminul de Bătrâni. 
 D-ra consilier Pădureanu Rodica citează din art. 25 dintr-o lege ce face referire la persoanele 
vârstnice, în care sunt specificate condiţiile în care cei internaţi în astfel de cămine vor plăti contribuţia 
către instituţie. În condiţiile în care bătrânii nu-şi permit să achite aceste costuri din 60% din pensie, aşa 
cum prevede legea, atunci se vor ocupa de acest lucru susţinătorii lor legali, dacă veniturile acestora 
depăşesc pe membru de familie , salariul minim brut pe economie. 
 Dl. director Salomia Victor explică faptul că în momentul în care persoana internată nu-şi poate 
permite să achite decât parţial costurile de întreţinere, atunci această obligaţie îi revine susţinătorului legal, 
dacă veniturile lui depăşesc venitul minim brut pe ţară. Problema intervine atunci când nici susţinătorul 
legal nu îndeplineşte condiţiile impuse de lege şi se află în imposibilitate de plată. În aceste condiţii, 
consiliul local este cel care stabileşte suma ce va fi achitată de persoanele aflate în situaţia prezentată. 
 D-ra consilier Pădureanu Rodica propune ca persoanele internate ce nu pot achita integral 
costurile de întreţinere şi nici reprezentanţilor legali, să fie scutiţi de la plata acestora. 
 Dl. primar este de acord ca acest proiect să fie modificat, însă trebuia analizat dacă bugetul 
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consiliului local poate suporta astfel de cheltuieli. 
 D-ra consilier Pădureanu Rodica subliniază că astfel de măsuri reprezintă protecţie socială. 
 Dl. primar susţine că dumnealui nu a modificat normele metodologice, iar până acum lucrurile au 
funcţionat foarte bine. Dumnealui le propune domnilor consilieri să conceapă un proiect de hotărâre în acest 
sens până la finalizarea întocmirii bugetului pentru ca sumele necesare să fie prinse la capitolul de 
cheltuieli. 
 D-na director Calustian Ioana susţine că astfel de măsuri ar îndruma persoanele internate, la 
înşelăciuni, în sensul că ar declara că au un singur susţinător legal, care nu-şi permite să achite costurile de 
întreţinere, iar experienţa confirmă această situaţie. Legea nr. 281 permite SPAS-ului ca printr-o hotărâre 
judecătorească să se confirme că persoanele respective au mai mulţi susţinători legali. Însă toată această 
acţiune ar însemna mai mulţi bani cheltuiţi din bugetul local pentru telefoane, poştă, transport, acţionarea în 
instanţă. 
 Dl. primar cunoaşte faptul că, dacă ulterior vor fi descoperiţi susţinătorii  legali, sumele alocate 
pentru subvenţionarea persoanei vârstnice în cauză, vor putea fi imputate de Curtea de Conturi , consiliului 
local. 
 D-na director Calustian Ioana prezintă o situaţie de care s-a lovit deja: pentru ajutorul social, 
cetăţenii completau declaraţii pe propria răspundere care erau eronate. 
  
 17 – 18. Se trece la punctele 17 – 18 ale ordinii de zi şi d-na preşedinte 
de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta Expunerile de motive la 
proiectele de hotărâre privind: 
- modificarea profilului de activitate  pentru construcţia realizată pe terenul concesionat de către S.C. 
TRĂIEŞTE NATURAL SRL Bacău, situat în Bacău, Str. Carpaţi, nr. 10, sc. C, ap. 1 conform contractului 
de concesionare nr. 41145/ 30.10.2006. 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
- modificarea profilului de activitate  pentru construcţia ce se va realiza pe terenul concesionat de către d-na 
ADĂSCĂLIŢEI DIDINA  din  Bacău, situat în Bacău, Str. Mihai Viteazu, nr. 2, conform contractului de 
concesionare nr. 22494/07.06.2006 
 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 rapoarte favorabile. 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 şi 3 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, 
favorabile.  
 
 Nefiind discuţii se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier Bîrzu Ilie dă citire proceselor 
verbale întocmite în acest sens, după cum urmează: 
 
 S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de hotărâre privind 
modificarea profilului de activitate pentru  constructia realizata pe terenul concesionat de catre S.C. 
TRAIESTE NATURAL S.R.L.  BACAU,  situat in Bacau,  Str. Carpati, nr. 10, sc. C, ap. 1, conform 
contractului de concesionare nr.  41145/30.10.2006 
 
1. Consilieri prezenţi  ______21______ 

2.  Numărul consilierilor care au votat ______21_______ 
 

Nr.       Numar de voturi  
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crt.  Pentru Contra Nule  
1. Art. 1 - Se aproba modificarea profilului de activitate pentru constructia 

realizata pe terenul concesionat de catre  S.C. TRAIESTE NATURAL 
S.R.L. BACAU, situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. 
CARPATI, NR. 10, SC. C, AP. 1, din activitatea de  LOCUINTA in 
activitatea  FARMACIE NATURISTA (PLAFAR). 
s-a adoptat 

 
 

21 

 
 
0 

 
 

0 

2. Art. 2 – Taxa de concesionare anuala/m.p., stabilita in baza Hotararii 
Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.  41 din 29.01.2001, se 
modifica conform obiectului de activitate stabilit la ART 1, la suma de 
46,05 leiRON/m.p./an, la nivelul anului fiscal 2007. 
s-a adoptat 

 
21 

 
0 

 
0 

3.  Art. 3 - Celelalte prevederi ale  contractului de concesionare nr. 
41145/ 30.10.2006, sunt si raman in vigoare. 
s-a adoptat 

 
20 

 
0 

 
1 

 
 
      S-a procedat prin vot secret,  pentru exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de hotărâre privind 
modificarea profilului de activitate pentru  constructia ce se va realiza pe terenul concesionat de catre D-
NA ADASCALITEI DIDINA din  BACAU,  situat in Bacau,  Str. Mihai Viteazu, nr. 2, conform 
contractului de concesionare nr.  22494/ 07.06.2006 
 
1. Consilieri prezenţi  _____21______ 

2.  Numărul consilierilor care au votat ______21_______ 
 
 
 
 
 
 
 

     Numar de voturi  Nr. 
crt. 

 
Pentru  Contra Nule 

1. Art. 1 - Se aproba modificarea profilului de activitate pentru constructia 
ce se va realiza pe terenul concesionat de catre  D-NA ADASCALITEI 
DIDINA din BACAU, situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. 
MIHAI VITEAZU, NR. 2, din activitatea de  EXTINDERE SPATIU 
COMERCIAL in activitatea  EXTINDERE  SPATIU ALIMENTATIE 
PUBLICA - RESTAURANT. 
s-a adoptat 

 
 
 

18 

 
 
 
3 

 
 
 
0 

2. Art. 2 – Taxa de concesionare anuala/m.p., stabilita in baza Hotararii 
Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.  102 din 28.04.2006, se 
modifica conform obiectului de activitate stabilit la ART 1, la suma de 54, 
83  leiRON/m.p./an, la nivelul anului fiscal 2007. 
s-a adoptat 

 
18 

 
3 

 
0 

3. Art. 3 - Celelalte prevederi ale  contractului de concesionare nr. 
22494/07.06.2006, sunt si raman in vigoare. 
s-a adoptat 

 
18 

 
3 

 
0 
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 19 – 24. Se trece la punctele 19 – 24 ale ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui  
primar pentru a prezenta Expunerile de motive la  proiectele de hotărâre privind: 
- aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU  pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + M ŞI 
ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.GENERAL CANTILLI, SOLA 24, PARCELA 583/65 din municipiul 
Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
BENEFICIAR: MIRON GABRIEL, din Bacău  
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
- aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU  pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, 
STR.TAZLĂULUI, NR. 5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară  
BENEFICIAR : STĂNESCU MUREŞ, din Bacău  
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
- aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU pentru CONSTRUIRE 2 MAGAZII ŞI 
REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. IAŞILOR, NR. 32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulară  
BENEFICIAR : NICHITA ION,  din Bacău  
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
- aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ  P + 1 ŞI 
ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. MĂRĂŞTI, NR.58 , din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe 
teren proprietate particulară. 

BENEFICIARI : LADARU CĂTĂLIN şi NICULINA -LAURA ,  din Bacău , prin  TANTU 
MARIUS-CĂTĂLIN –ARHITECT PROIECTANT 
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
- aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI 
REALIZARE  ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂŢII, STR. GEN. DR. DRAGOMIR 
BADIU, NR. 18, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
BENEFICIAR : NECHITA  MIHAELA, din Vaslui   
 Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
- aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + 1 E, CUPLATĂ 
CU GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. AGUDULUI, NR. 18, din municipiul Bacău, obiectiv ce se 
va realiza pe teren proprietate particulară  

BENEFICIAR :  MUNTEANU MIHAI – CODRIN ,  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 proceselor 
verbale întocmite în acest sens, după cum urmează: 
 S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  hotărâre 
privind aprobarea unor PUD-uri  si  a unui PUZ. 
 

1.   Consilieri prezenţi  ______21______ 

2.   Numărul consilierilor care au votat ______21_______ 
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Număr de voturi Nr. 

crt. 
 

PentruContra Nule
1. 19.Proiect de hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE 

DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + M ŞI ÎMPREJMUIRE 
TEREN, STR.GENERAL CANTILLI, SOLA 24, PARCELA 583/65 din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară – 
BENEFICIAR : MIRON GABRIEL, din Bacău 
s-a adoptat 

 
 

20 

 
 

0 

 
 
1 

2. 20.Proiect de hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  
DETALIU  pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ , STR.TAZLĂULUI, NR.5, din 
municipiul  Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară  
BENEFICIAR : STĂNESCU MUREŞ, din Bacău  
s-a adoptat 

 
20 

 
0 

 
1 

3. 21.Proiect de hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  
DETALIU  pentru CONSTRUIRE 2 MAGAZII ŞI REALIZARE  
ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. IAŞILOR, NR. 32, din municipiul Bacău, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară  
BENEFICIAR : NICHITA ION,  din Bacău  
s-a adoptat 

 
 

20 

 
 

0 

 
 
1 

4. 22.Proiect de hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  
DETALIU  pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ  P + 1 ŞI ÎMPREJMUIRE 
TEREN, STR. MĂRĂŞTI, NR.58 , din municipiul Bacău, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulară  
BENEFICIARI :LADARU CĂTĂLIN şi NICULINA -LAURA ,  din Bacău, 
prin TANTU MARIUS-CĂTĂLIN –ARHITECT PROIECTANT 
s-a adoptat 

 
 

20 

 
 

0 

 
 
1 

5. 23.Proiect de hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  
DETALIU  pentru CONSTRUIRE  LOCUINŢĂ ŞI REALIZARE 
ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂŢII , STR. GEN.DR. 
DRAGOMIR BADIU , NR. 18,   din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza 
pe teren proprietate particulară  
BENEFICIAR : NECHITA  MIHAELA ,  din Vaslui   
s-a adoptat 

 
 

20 

 
 

0 

 
 
1 

6. 24.Proiect de hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL  
pentru CONSTRUIRE  LOCUINŢĂ  P + 1 E , CUPLATĂ CU GARAJ ŞI 
ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. AGUDULUI , NR. 18,   din municipiul Bacău, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară  
BENEFICIAR :  MUNTEANU MIHAI – CODRIN ,  din  Bacău    
s-a adoptat 

 
 

20 

 
 

0 

 
 
1 

 
 
 Punctul 25 a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
           
 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi şi d-na preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul d-lui primar, ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive  la  
proiectul de hotărâre privind soluţionarea contestaţiei nr.3/ 10.01.2007, prin respingerea acesteia ca 
nefondată, depusă de către Baroul Bacău din Cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, prin 
decan avocat Botomei Vasile. 
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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, 3, 4 şi 5 în vederea avizării proiectului de 
hotărâre, favorabile 
 
 D-na preşedinte de şedinţă îl invită pe dl. Cimpoieşu de la Direcţia de Cultură şi Culte să spună 
câteva cuvinte în legătură cu materialele pe care le-a împărţit prin sală, domnilor consilieri. 
 Dl. Cimpoieşu mulţumeşte pentru invitaţie şi prezintă punctul de vedere al Direcţiei de Cultură şi 
Culte în legătură cu patrimoniul municipiului Bacău. Din perspectiva lor acesta este foarte sărac, deoarece 
a fost distrus pe vremea comunismului. În dosar a depus un scurt istoric şi câteva fotografii ale casei” 
Vasile Alecsandri”, care reflectă starea avansată de degradare în care se află. Dumnealui insistă ca, 
consiliul local să achiziţioneze casa construită la sfârşitul sec. al XVIII-lea, deoarece toată comunitatea va 
avea de câştigat. Când face această afirmaţie se bazează pe faptul că turiştii vor veni să vadă casa în care s-
a născut Vasile Alecsandri 
. 
 Dl. primar îl asigură pe dl. Cimpoieşu că această casă  va ajunge în posesia consiliului local, fie 
printr-o hotărâre de guvern, fie printr-o hotărâre de consiliu local. 
 
 Nemaifiind discuţii se trece la procedura de vot secret pentru proiectul de hotărâre privind 
soluţionarea contestaţiei nr.3/ 10.01.2007, prin respingerea acesteia ca nefondată, depusă de către Baroul 
Bacău din Cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, prin decan avocat Botomei Vasile şi dl. 
consilier Bîrzu Ilie dă citire proceselui verbal întocmit în acest sens, după cum urmează: 
 
    S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  hotărâre 
privind solutionarea contestatiei nr.3/10.01.2007, prin respingerea acesteia ca nefondata, depusa de catre 
Baroul Bacau din Cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, prin decan avocat Botomei Vasile   
 

1. Consilieri prezenţi  ______21______ 

 

2.   Numărul consilierilor care au votat ______21_______ 
 

NUMAR DE  VOTURINr.
crt.

 
PENTRUCONTR

A 
NULE

1. Articol Unic.  Se aproba respingerea contestatiei depusa de Uniunea 
Nationale a Barourilor din Romania - Baroul Bacau - decan avocat 
Botomei Vasile prin care se solicita revocarea si dupa caz modificarea 
hotararii nr.361/28.12.2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau, 
privind stabilirea taxei de salubritate in municipiul Bacau pentru anul 
2007, ca fiind pe fond nefondata, motivat si de faptul ca obiectul 
contestatiei este duplicitar, confuz si nedecis, solicitand atat revocarea cat 
si modificarea hotararii consiliului local.  
S-A ADOPTAT 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

1 

 
  
28. DIVERSE. 
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    Nefiind discuţii, d-na 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, 
                   DIMA CARMEN                                   Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI      

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


