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  ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
                

 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 10.03.2006, în sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal 
Bacau. 

D-na  secretar Maria Jinga, deschide sedinta si precizeaza ca în conformitate cu 
dispozitiile art.40(2) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, ulterior 
modificata si completata, s-a convocat prin Dispozitia nr.399 din 07.03.2006, Consiliul 
local al Municipiului Bacau, în sedinta extraordinara .   

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

Lipsesc : dl. consilier  Craciun Constantin-Dragos, care este plecat la Vatra Dornei  , 
dl. consilier Ion Raducan,care este internat in spital si domnul consilier  Lucas Laurian-
Iulian care este suspendat.  
 
       Dl. presedinte de sedinta Damian Aurel   asigura  asistenta ca va conduce lucrarile 
sedintei în conformitate cu legea si prevederile Regulamentului de Organizare si 
Functionare si  da cuvântul d-lui Primar  Ing.Romeo Stavarache  pentru a prezenta lista de 
invitati a sedintei  si ordinea de zi, dupa cum urmeaza: 
 

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii si completarii Conventiei 
nr.4228/246 din 03.02.2006 încheiata între Consiliul Local al Municipiului Bacau si 
S.C.TRANSPORT PUBLIC SA precum si apobarea listei nominale pe luna martie 
2006 a donatorilor onorifici de sange care beneficiaza de abonament cu reducere 50 
% pe o perioada de doua luni pentru transportul urban cu mijloace de transport în 
comun . 

 
            Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
           

   2.Proiect de hotarâre  privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Bacau  , a unor bunuri –mijloace fixe – aflate în administrarea Regiei 
Autonome de Gospodarie Comunala Bacau , componente ale Statiei de Epurare a Apelor 
Uzate  propuse pentru scoaterea din functiune , valorificare prin vânzare la licitatie  , iar 
dupa caz , casare si valorificare , în conditiile legii . 
    
                       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
     3.Proiect de hotarâre privind sistarea investitiei „Extindere Statie de Epurare a Apelor 
Uzate „ din  Municipiul Bacau , aprobata prin Decretul nr.336/1985 al Consiliului de Stat 
si preluarea de catre investitia noua a R.A.G.C. Bacau „Reabilitare Statie Epurare Ape 
Uzate (SEAU) adjudecata firmei „PWT WASSER UND ABWASSERTECHNIK 
GERMANIA „ a obiectelor de investitii nepuse în functiune pâna la 28.02.2006 ,precum si 
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scoaterea din functiune prin vânzare la licitatie publica a unor obiecte de investitii 
denumite „ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS „ nepreluate de investitia noua.  
 
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
   Nefiind discutii, Dl. presedinte de sedinta  , face apelul domnilor consilieri pentru   a-si 
exprima votul în legatura cu ordinea de zi. 
 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16 PLACINTA PETRU X   
17. DIMA CARMEN X   
18. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
19. VIERIU DORIN X   
20. PINTILIE EMIL            X                
21. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS     ABSENT   
22.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
23. BLAGAN COSTICA X   
 T O T A L 20   

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

 D-na Secretar Maria Jinga întreaba daca vreunul din cei 20 consilieri prezenti se 
afla în conflict de interese în legatura cu punctele aflate pe ordinea de zi. 
Nici unul din consilieri nu anunta existenta conflictelor de interese. 
 

1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui  
Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind  
aprobarea modificarii si completarii Conventiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 incheiata intre Consiliul 
Local al Municipiului Bacau si S.C. Transport Public SA precum si aprobarea listei nominale pe luna 
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martie 2006 a donatorilor onorifici de sange care beneficiaza de abonament cu reducere 50% pe o 
perioada de doua luni pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun.                    
                       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
        Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect  de hotarâre  si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  1, 4 si  5 
         Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
proecesului verbal încheiat de comisia de validare: 
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea  proiectului  de hotarâre privind 
aprobarea modificarii si completarii Conventiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 incheiata intre 
Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. Transport Public SA precum si aprobarea 
listei nominale pe luna martie 2006 a donatorilor onorifici de sange care beneficiaza de 
abonament cu reducere 50% pe o perioada de doua luni pentru transportul urban cu 
mijloace de transport in comun. 
 

                       1.   Consilieri prezenti  -  20 
    2.   Numarul consilierilor care au votat -    20  
 

NUMAR DE VOTURI Nr. 
crt. 

 
Pentru Nule 

                      
1. 

Art. 1(1) Se aproba  modificarea si completarea 
Conventiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 incheiata 
intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. 
Transport Public SA prin Actul Aditional nr. 1 , 
conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
(2) Actul aditional apare ca urmare a modificarilor 
legislative aduse de O.U.G. nr. 7 din 2006 si se 
constata ca este oportuna si necesara asigurarea 
masurilor de protectie sociala prin acordarea de 
abonamente cu reducere 50% pentru transportul 
urban cu mijloace de transport în comun pentru o 
perioada de 2 luni donatorilor onorifici de sânge din 
municipiul Bacau pâna la data de 30 septembrie  
2006  inclusiv.  - S-a adoptat 

 
 
 
 
 
 
19 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
0 

                      
2. 

Art. 2 (1) Se aproba lista nominala pe luna martie 
2006 a donatorilor onorifici de sânge beneficiari pe 
o perioada de doua luni de abonament lunar cu 
reducere 50% in suma de 30 lei RON pentru 
transportul urban cu mijloace de transport în 
comun, conform anexei nr. 2 ce face parte 
integranta din prezenta hotarâre.  
(2) Lista nominala cuprinde un numar de 714 
beneficiari pe o perioada de doua luni de abonament 
lunar cu reducere 50% , cu o valoare totala a  
abonamentelor in suma de  42.840 lei RON. 
S-a adoptat 

 
 
 
 
19 
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
0 
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3. 

Art. 3.  – Textul articolul 4 din H.C.L. nr.12 
/19.01.2006 se modifica si se  completeaza  in  
sensul ca „ Donatorii onorifici de sange inregistrati 
pana la data de 28.02.2006, cu domiciliul în 
municipiul Bacau, beneficiaza de  abonament  
lunar cu reducere 50%  pentru transportul urban în  
lunile martie si aprilie  2006 -  S-a adoptat 

 
19 

 
1 

 
0 

                       
4. 

Art. 4. - Distribuirea abonamentelor catre 
beneficiari se va face de catre Serviciul Public de 
Asistenta Sociala,  în baza actelor doveditoare cu 
semnatura de primire. -S-a adoptat 

 
19 

 
1 

 
0 

                           
5. 
 
 

Art. 5. - Decontarea  catre agentul economic 
transportator se va face pentru abonamentele 
distribuite de Serviciul Public de Asistenta Sociala 
catre beneficiari, in baza actelor doveditoare, cu 
semnatura de primire.  S-a adoptat 

 
 
19 

 
 
1 

 
 
0 

 
      

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui  
Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 

hotarâre privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacau  , 
a unor bunuri –mijloace fixe – aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodarie 
Comunala Bacau , componente ale Statiei de Epurare a Apelor Uzate  propuse pentru 
scoaterea din functiune , valorificare prin vânzare la licitatie  , iar dupa caz , casare si 
valorificare , în conditiile legii . 

 
                         Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
        Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect  de hotarâre  si prezinta raportul  favorabil. 
        Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  1, 2 si  3. 
 
       Domnul Presedinte de Sedinta,Damian Aurel ,întreaba daca sunt discutii la acest 
proiect de hotarâre. 
       Domnul consilier Vieriu Dorin vine cu propunerea ca din comisia prevazuta la art.4 
din buletinul de vot,  sa faca parte si dl.Corodeanu Gabi . 
       Domnul consilier Corodeanu Gabi vine cu propunerea ca din aceasta comisie sa faca 
parte si dl.consilier Hîrtescu Vasilica,pentru a nu fi membrii comisiei în numar par . 
       Domnul Presedinte de Sedinta face apelul domnilor consilieri pentru a-si exprima 
votul în legatura cu propunerile facute. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
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4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16 PLACINTA PETRU X   
17. DIMA CARMEN X   
18. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
19. VIERIU DORIN X   
20. PINTILIE EMIL            X                
21. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS     ABSENT   
22.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
23. BLAGAN COSTICA X   
 T O T A L 20   

Cu 20 voturi „pentru“ , propunerile au fost adoptate. 
 
Domnul Presedinte de Sedinta îi roaga pe domnii consilieri sa treaca la pozitiile 9 si 

10 ale art.4 din buletinul de vot secret  numele celor 2 consiliei propusi. 
 

   Nemaifiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
proecesului verbal încheiat de comisia de validare: 
        S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind  trecerea 
din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacau, a unor bunuri – mijloace 
fixe – aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau , 
componente ale Statiei de Epurare a Apelor Uzate propuse pentru scoaterea din functiune , 
valorificare prin vânzare la licitatie, iar dupa caz, casare si valorificare, în conditiile legii.  
 
1. Consilieri prezenti  - 20 
2. Numarul consilierilor care au votat - 20 
 

NUMAR DE VOTURI                       
Nr. 
                      
crt. 

 
Pentru Contra Nule 

             
1. 

ART.1. Se aproba la solicitarea Regiei Autonome de 
 Gospodarie Comunala Bacau, trecerea din domeniul public 
 în domeniul privat al Municipiului Bacau , a bunurilor –  
mijloace fixe – aflate  în administrarea Regiei Autonome  
de Gospodarie Comunala  Bacau, componente ale Statiei de  
Epurare a Apelor Uzate, propuse pentru  scoaterea din 
 functiune , conform Anexei nr.1 la  prezenta hotarâre. 
S-a adoptat 

 
 
 
20 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
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2. 

ART.2. Se aproba , la solicitarea Regiei Autonome de Gospodarie 
Comunala Bacau , scoaterea  din functiune a bunurilor –mijloace  
fixe – aflate în administrarea regiei, la Statia de Epurare a Apelor  
Uzate , cu o valoare totala de inventar de 522.674 lei ( RON )  
 conform anexei nr.1, la prezenta hotarâre. 
S-a adoptat 

 
 
20 

 
 
0 

 
 
0 

            
3. 

ART.3. Dupa aprobarea scoaterii din functiune , a mijloacelor fixe , 
prevazute la art.2 ,  se aproba valorificarea acestora prin vânzare, pe 
baza de licitatie publica, organizata potrivit prevederilor legale .   În 
cazul când nu  se vor putea valorifica prin vânzare , se aproba  
casarea si se valorifica conform legii . 
S-a adoptat 

 
20 

 
0 

 
0 

             
4. 

ART.4. Se numeste Comisia de îndeplinirea procedurii de 
valorificare prin vânzare la licitatie publica a mijloacelor fixe scoase 
din functiune, în urmatoarea componenta: 
1.Bogatu Georg- Consilier local    -Presedinte     
S-a adoptat                                                         

 
19 

 
1 

 
0 

 2. Bîrzu Il          - Consilier local -Membru         
S-a adoptat                                                          

 
19 

 
0 

 
1 

 3 Munteanu Petru        - Consilier local-Membru  
S-a adoptat                                                                 

 
17 

 
1 

 
2 

 4. Botezatu Petrica        - Consilier local-Membru        
S-a adoptat                                                           

 
17 

 
1 

 
2 

 5. Tanaselea Sorin     - Sef Serviciu Patrimoniu              - Membru 
S-a adoptat 

 
20 

 
0 

 
0 

 6. Airinei Mihai          - Inginer Sef birou Investitii la R.A.G.C 
Bacau                  - Membru  
S-a adoptat 

 
20 

 
0 

 
0 

 7. Vinerica Clementina  - Sef Serviciu Financiar-contabilitate la  
                                              directia Economica -Membru  
S-a adoptat 

 
20 

 
0 

 
0 

 8. Ca secretar al comisiei se numeste Luca Monica – Consilier  
Juridic la R.A.G.C Bacau. 
S-a adoptat 

19 1 0 

 9. Corodeanu Gabi  -  Consilier Local – Membru 
S-a adoptat 

17 3 0 

 10.Hîrtescu Vasilica –Consilier Local – Membru 
S-a adoptat 

17 3 0 

               
5. 
 
 

ART.5.  Se numeste Comisia de casare a mijloacelor fixe scoase din 
functiune , care va actiona în conditiile art.3(2) , numai pentru acele 
bunuri care nu s-au putut valorifica prin vânzare la licitatie publica, 
în urmatoarea componenta: 
1. Scripat Constantin  -  Viceprimar                        - Presedinte 
S-a adoptat 

 
 
20 

 
 
0 

 
 
0 

 2. Craciun Dragos-Constantin   - Consilier local          - Membru  
S-a adoptat 

20 0 0 

 3. Patrascu Silviu              - Consilier Economist Directia Drumuri 
Publice              -Membru 
S-a adoptat 

20 0 0 

 4.Mogos Gica         Referent contabil  la Directia Economica a  
Primariei Bacau     - Membru S-a adoptat 

20 0 0 

 5. Boghian Viorel     - Inginer - Sef Statie de Epurare  R.A.G.C 
Bacau                      -Membru  
S-a adoptat 

20 0 0 
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 6.Ca secretar al comisiei se numeste Plamada Maria  –Sef Serviciu 
financiar –contabilitate  R.A.G.C Bacau. 
S-a adoptat 

20 0 0 

              
6. 

ART.6.  Directia de Patrimoniu din aparatul propriu al Consiliului 
Local al Municipiului Bacau , va asigura prin mijloace de publicitate , 
toate procedurile prevazute de lege, pentru organizarea vânzarii prin 
licitatie publica sau dupa caz , casare si valorificarea bunurilor –
mijloace fixe – date în administrare R.A.G.C-ului  Bacau , care fac 
obiectul anexei nr.1, la prezenta hotarâre. 
S-a adoptat 

 
20 

 
0 

 
0 

             
7. 

ART.7.  Sumele încasate din vânzarea la licitatie publica , ori dupa 
caz, din casare si valorificare , vor fi facute venit la bugetul local. 
S-a adoptat 

20 0 0 

             
8. 

ART.8.  Dupa scoaterea din functiune si valorificarea mijloacelor 
fixe conform prevederilor de la art.3 , prevazute în Anexa nr.1 , la 
hotarâre , Directia de Patrimoniu si Directia Economica , vor 
proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public al 
Municipiului Bacau , respectiv evidenta contabila , cantitativ si 
valorica. 
S-a adoptat 

 
20 

 
0 

 
0 

            
9. 

ART.9  Anexa nr.1, face parte integranta din prezenta hotarâre. 
S-a adoptat 

20 0 0 

 
 

  3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui  
Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind privind sistarea investitiei „Extindere Statie de Epurare a Apelor Uzate „ 
din  Municipiul Bacau , aprobata prin Decretul nr.336/1985 al Consiliului de Stat si 
preluarea de catre investitia noua a R.A.G.C. Bacau „Reabilitare Statie Epurare Ape Uzate 
(SEAU) adjudecata firmei „PWT WASSER UND ABWASSERTECHNIK GERMANIA „ 
a obiectelor de investitii nepuse în functiune pâna la 28.02.2006 ,precum si scoaterea din 
functiune prin vânzare la licitatie publica a unor obiecte de investitii denumite „ACTIVE 
FIXE CORPORALE ÎN CURS „ nepreluate de investitia noua.  
                       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
        Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect  de hotarâre  si prezinta raportul  favorabil. 
        Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  1, 2 si  3. 
 
       Domnul Presedinte de Sedinta Damian Aurel ,întreaba daca sunt discutii la acest 
proiect de hotarâre. 
       D-ra. consilier Mironescu Roxana prezinta o informare a Comisiei Economice, în 
urma vizitei efectuate la R.A.G.C. Bacau si în cartierul Izvoare unde sunt depozitate 
componentele investitiei ce urmeaza a fi casate sau valorificate.  Este adevarat ca multe 
dintre utilaje sunt noi si au fost conservate în conditii optime, însa, exista si utilaje care nu 
au fost conservate în mod corespunzator si se afla într-o stare avansata de uzura. 
       D-l.consilier Hârtescu Vasilica crede ca utilajele nu au fost conservate în mod 
corespunzator si cere un raport de evaluare privind starea actualei investitii si, de 
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asemenea, cere  efectuarea unui audit extern pentru perioada în care dl.Craiovan a fost 
director . 
 Domnul consilier este nemultumit si de faptul ca d-l.Isofachi a prezentat 3 rapoarte si ca a 
cerut în prima faza casarea bunurilor fara a se face o evaluare prealabila. Este nemultumit 
si de faptul ca, atunci când s-a votat aprobarea noii investitii nu s-a vorbit de existenta 
investitiei vechi  ,  se întreaba daca d-l. Isofachi lucreaza pentru Consiliul Local sau pentru 
R.A.G.C. si cere suspendarea acestuia din functie. 
       D-l consilir Bogatu George arata ca daca erau studiate anexele,  se aflau toate 
amanuntele cu privire la aceste investitii. 
       D-l. consilier Corodeanu Gabi  prezinta  doua aspecte în sustinerea parerii d-lui 
consilier Hîrtescu,  împotriva domnului Isofachi, unul cu privire la faptul ca în sedintele de 
comisie s-au prezentat niste proiecte iar cu 5 minute  înaintea sedintei s-au adus alte 
proiecte si al doilea aspect cu privire la propunerile pentru componenta comisiilor. Este 
nemultumit ca nu a fost consultat nici el si nici alti consilieri înainte de a se stabili membrii 
comisiilor si nu a avut posibilitatea de a veni cu propuneri. 
       D-l consilier Bogatu George  arata ca aceste aspecte tin de procedura, se fac 
propuneri, care pot fi modificate în sedinta, prin procedura de vot secret. Proiectele au fost 
prezentate în sedintele de comisie si au primit aviz favorabil, inclusiv de la comisia 
domnului Corodeanu. 
       D-ra.consilier Mironescu Roxana explica faptul  ca la sedinta Comisiei 1, în urma 
vizitei la R.A.G.C.Bacau, s-a dorit forma ultima a proiectului, formula care a fost agreiata 
si de R.A.G.C . Totusi doreste sa existe o mai strânsa conlucrare între aparatul de lucru si 
grupurile de consilieri. 
       D-na Sibisteanu Livia este de acord ca trebuie respectate procedurile ,daca au fost 
discutii în Comisia 1 cu privire la acest proiect si s-au facut amendamente trebuia 
modificat proiectul, însa dumneaiei crede ca trebuia informat presedintele  de sedinta în 
legatura cu acestea, astfel încât dumnealui sa anunte consilierii la începutul sedintei si nu-i 
gaseste nici o vina domnului Isofachi. 
       D-nul presedinte de sedinta le aminteste domnilor consilieri ca le-a dat cuvântul 
pentru a-si spune punctele de vedere în legatura cu proiectul de hotarâre si nu pentru a-i 
face un proces domnului Isofachi , sa-l lase  în pace sa-si faca treaba, asa cum si-a facut-o 
întotdeauna si daca executivul îi va gasi vreo vina se va discuta la momentul respectiv. 
       D-l consilier Corodeanu Gabi crede ca domnul Isofachi consiliaza mai mult 
R.A.G.C.-ul decât consiliul local. 
       D-l consilier Bogatu George îi sugereaza domnului Corodeanu sa vina cu idei 
constructive în interesul contribuabililor si nu cu acuzatii nefondate la adresa domnului 
Isofachi. 
       D-l  consilier Corodeanu Gabi sustine ca pentru asa ceva este nevoie de un aparat de 
specialitate competent. Cere presedintelui de sedinta sa se supuna la vot propunerile facute 
de d-l.consilier Hîrtescu .Îl roaga pe domnul Viceprimar Scripat Constantin sa lamureasca 
consilierii de ce nu a semnat rapoartele de specialitate în prima faza. 
       D-l.Viceprimar Scripat Constantin afirma ca la R.A.G.C. Bacau  sunt ape tulburi  la 
propriu si la figurat . A fost desemnat într-o comisie de inventariere  si dumealui s-a 
pronuntat cantitativ, cu privire la numarul obiectelor, însa nu poate hotarî casarea 
obiectelor, lucru pe care-l poate face doar un expert în domeniu. La statia de epurare s-a 
derulat o investitie care la nivelul anului 1996 se cifra la 80 miliarde lei(ROL), realizata în 
proportie de 80%. Investitia nu s-a mai finalizat din lipsa de fonduri, mai trebuiau cca.13 
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miliarde lei(ROL). Se dorea casarea în cel mai scurt timp pentru a se putea derula investitia 
noua, mult mai competitiva, cu bani europeni  si dumnealui a fost chiar acuzat ca 
blocheaza demararea acestei investitii, lucru neadevarat, având în vedere ca nu poate cere 
casarea investitiei vechi, neavând cunostinte de specialitate. Nu a semnat raportul de 
specialitate pentru ca nu era lamurit de ce nu s-au urmat mai întâi procedurile legale, cum 
ar fi  - proiect de hotarâre privind casarea investitiei vechi, un raport cu ce se mai poate 
utiliza din investitia veche, proiect privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, 
etc.si nu este convins nici la aceasta data si lamurit de ce se întâmpla acolo. 
       Zilnic se primesc numeroase sesizari cu privire la calitatea apei potabile din municipiul 
Bacau. Atâta timp, cât avem în oras „apa potabila murdara”si  60% din populatie nu 
consuma apa de la robinet, înseamna ca avem cu adevarat probleme. 
       În urma cu ceva timp a  participat, în calitate de consilier local, la o negociere între 
patronat si sindicate. S-au spus vorbe mai mult sau mai putin dure si cu acea ocazie domnul 
Craiovan a facut public faptul  ca dupa alegerile locale din 2004, personal din interiorul 
regiei, prin diverse manevre a dus la tulburarea apei, urmarind prin acest lucru, regretul 
populatiei dupa vechea administratie. Lucrul acesta este foarte grav si daca domnul 
Craiovan cunostea aceste lucruri si persoanele care le-au facut, trebuia sa le faca publice la 
momentul respectiv iar  daca nu le cunoaste înseamna ca nu are ce cauta în functia pe care 
o detine. 
       Analiza sesizarilor primite, investitia ce risca sa nu mai fie efectuata, stilul arogant al 
domnului Craiovan de a prezenta problema apei în municipiul Bacau, îl determina pe 
domnul viceprimar Scripat sa creada ca, domnul Craiovan îndeplineste toate conditiile unei 
demisii onorabile din fruntea R.A.G.C. Bacau. 
 
Nemaifiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire proecesului 
verbal încheiat de comisia de validare: 
 
               S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea  proiectului  de hotarâre privind 
sistarea investitiei „Extindere Statie de Epurare a Apelor Uzate „ din  Municipiul Bacau , 
aprobata prin Decretul nr.336/1985 al Consiliului de Stat si preluarea de catre investitia 
noua a R.A.G.C. Bacau „Reabilitare Statie Epurare Ape Uzate (SEAU) adjudecata firmei 
„PWT WASSER UND ABWASSERTECHNIK GERMANIA „ a obiectelor de investitii 
nepuse în functiune pâna la 28.02.2006 ,precum si scoaterea din functiune prin vânzare la 
licitatie publica a unor obiecte de investitii denumite „ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN 
CURS „ nepreluate de investitia noua 
                1.  Consilieri prezenti    20 

           2.   Numarul consilierilor care au votat   20 
NUMAR DE VOTURI                             

Nr. 
                             
crt. 

 
Pentru Contra Nule 

                  
1. 

ART.1.(1) Se aproba sistarea investitiei, aprobata prin Decretul nr. 336/1985,al 
Consiliului de Stat, denumita « Extindere Statie de Epurare a Apelor Uzate 
 din Municipiul Bacau «  din cadrul   Regiei Autonome de Gospodarie  
Comunala Bacau. 
           (2) Se ia act ca valoarea obiectivului de investitie la data sistarii,  
este înregistrata în contabilitate ca obiecte de investitii, denumite „Active 
 fixe corporale în curs” în valoare de 2.576.087,17 lei(RON). 
S-a adoptat 
 

 
 
 
19 

 
 
 
0 

 
 
 
1 
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2. 

ART.2. La solicitarea  solicitarea Regiei Autonome de Gospodarie  
Comunala Bacau , se aproba preluarea în cadrulinvestitiei noi „Reabilitare 
 Statie Epurare Ape Uzate „ din municipiul Bacau, lucrare adjudecata de 
 firma „PWT WASSER UND ABWASSETECHNIK „ obiectele de  
investitii denumite „Active fixe corporale în curs”  , nepuse în functiune 
 pâna la data de 28.02.2006, în valoare realizata de 1.713.762,49 lei 
 (RON), conform anexei nr.1 la prezenta hotarâre.  
S-a adoptat 

 
 
 
19 

 
 
 
0 

 
 
 
1 

                  
3. 

ART.3. La solicitarea  solicitarea Regiei Autonome de Gospodarie  
Comunala Bacau, se aproba scoaterea din functiune prin vânzare la licitatie 
 publica a unor obiecte de investitii denumite „Active fixe corporale în curs” , 
nepuse în functiune, pâna la sistarea investitiei prevazuta la art.1(1), care nu au 
 fost preluate de noua investitie „Reabilitare Statie Epurare Ape Uzate” 
 din Municipiul Bacau, în valoare de 862.324,68 lei (RON) conform anexei nr.2 la 
prezenta hotarâre.  - S-a adoptat 
 

 
 
 
19 

 
 
 
0 

 
 
 
1 

                   
4. 

ART.4. Se numeste Comisia de îndeplinirea procedurii de valorificare prin 
vânzare la licitatie publica a activelor fixe corporale în curs prevazute în anexa 
nr.2 la hotarâre, , în urmatoarea componenta: 

1.Bogatu George –consilier  local  -Presedinte    S-a adoptat                                                             

 
19 

 
0 

 
1 

 2.Bîrzu Ilie –Consilier Local –Membru   S-a adoptat 19 1 0 
 3.Munteanu  Petru – Consilier local -Membru  S-a adoptat 18 1 1 
 4.Botezatu Petrica-Consilier local-Membru  S-a adoptat 17 1 2 
 5.Tanaselea Sorin-Sef Serviciu Patrimoniu-Membru S-a adoptat 19 0 1 
 6. Airinei Mihai          - Inginer Sef birou Investitii la R.A.G.C Bacau   - Membru 

S-a adoptat 
19 0 1 

 7. Vinerica Clementina  - Sef Serviciu Financiar-contabil la directia economica   
- Membru    S-a adoptat                                                                                                                                                      

19 0 1 

 8. Ca secretar al comisiei se numeste Luca Monica – Consilier Juridic la R.A.G.C 
Bacau. S-a adoptat 

19 0 1 

 9.Corodeanu Gabi-Consilier local-Membru S-a adoptat 18 1 1 
 10.Hârtescu Vasilica-Consilier local-Membru S-a adoptat 18 1 1 

                   
6. 

ART.6.  Consiliul de Administratie al R.A.G.C Bacau , va asigura prin mijloace  
financiare si de publicitate, toate procedurile prevazute de lege, pentru organizarea 
vânzarii prin licitatie a activelor fixe corporale în curs, aprobate pentru scoaterea 
din functiune, prevazute în anexa nr.2, la prezenta hotarâre. 
S-a adoptat 

 
19 

 
1 

 
0 

                   
7. 

ART.7.  Sumele încasate din vânzarea la licitatie publica , vor fi facute venit la 
bugetul local, din care se vor retine cheltuielile efectuate cu operatiunile 
prevazute la art.6. S-a adoptat 

 
19 

 
1 

 
0 

8. ART.8  Anexele  nr.1 si nr.2 , fac parte integranta din prezenta hotarâre  
S-a adoptat  

19 1 0 

 
       Domnul presedinte de sedinta  face apelul domnilor consilieri pentru a-si exprima 
votul în legatura cu propunerea domnului Hartescu de a se efectua un audit extern la 
R.A.G.C. Bacau. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE        X          
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4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL          X 
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN         X 
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16 PLACINTA PETRU X   
17. DIMA CARMEN X   
18. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
19. VIERIU DORIN X   
20. PINTILIE EMIL            X                
21. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS     ABSENT   
22.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
23. BLAGAN COSTICA         X 
 T O T A L 16 1       3 

 
       Cu 16 voturi „pentru” , unul „împotriva” si 3 abtineri, propunerea domnului Hartescu 
de a se efectua un audit extern la R.A.G.C. Bacau,  s-a aprobat. 
       Domnul presedinte de sedinta, Damian Aurel considera ca sedinta a început cu o  
campanie împotriva domnului Isofachi si se face  la fel cu domnul Craiovan. Apa din 
municipiul Bacau nu este potabila de multi ani si tocmai de aceea se face aceasta investitie,  
pentru a se îmbunatati calitatea apei. 
       Domnul consilier Corodeanu Gabi  arata ca a existat la mapa un istoric al investitiei, 
însa nu a existat nici un document, nici un demers care sa arate ca domnul Craiovan a cerut 
fonduri vreunei institutii de stat pentru a putea finaliza investitia, care daca ar fi fost 
terminata, ar fi diminuat semnificativ poluarea asupra bazinului hidrografic al zonei, al 
florei si faunei si considera ca din punct de vedere managerial investitia nu a fost 
gestionata corespunzator . 
       Domnul director Craiovan arata ca aceasta investitie a demarat cu fonduri de la 
bugetul de stat si lucrarile au fost sistate din lipsa de fonduri în anul 1997, desi s-au facut 
solicitari catre executiv si Consiliul Local pentru fonduri cu care sa se finalizeze investitia. 
Nu s-au gasit fonduri, dar chiar daca s-ar fi finalizat atunci investitia, ea tot trebuia sistata 
si valorificata deoarece nu mai îndeplinea conditiile de deversare a apelor uzate în emisar 
la nivelul directivelor europene. Se poate face orice audit, desi la regie s-au efectuat multe 
audituri si totul este în ordine (procesele-verbale încheiate pot confirma acest lucru). 
Reaminteste celor din municipiul Bacau ca în anii trecuti programul de apa era fractionat si 
apa continea azotiti si amoniu. Acum lucrurile s-au schimbat si însasi accesarea de fonduri 
europene-grant-nerambursabile în valoare de 39 milioane de EURO, precum si aprobarea 
unui organism international,  Banca  Europeana de Reconstructie si Dezvoltare pentru un 
împrumut în valoare de 13 milioane de EURO, fac dovada ca regia prezinta garantii si ca 



 12

are performante. Va pune la dispozitia auditului extern care va veni toate aceste documente 
si informatii si atunci se va putea trage o concluzie. 
       Domnul consilier Corodeanu Gabi doreste sa se probeze ca din lipsa de fonduri nu  
s-a finalizat investitia si considera ca utilajele nu s-au conservat în mod corect. 
       Domnul Craiovan îi aminteste domnului Corodeanu ca dumnealui a fost prezent la 
sedinta de comisie din care face parte si domnul consilier, si daca avea nelamuriri putea sa 
ceara explicatii atunci. 
       D-ra consilier Mironescu Roxana aminteste ca proiectele de hotarâre au fost avizate 
si are încredere în comisia de valorificare formata  din 9 persoane, iar în ceea ce priveste 
auditul extern nu trebuie sa se supere nimeni si este o dovada de transparenta. 
       Domnul consilier Marcu considera ca nu se poate trece cu usurinta peste acest proiect 
în care s-au investit peste 90 miliarde de lei (ROL). Nimeni nu este responsabil de 
cheltuirea acestei sume, nu s-a gasit nimeni sa raspunda concret la problemele ridicate, însa 
dumnealui spera ca auditul sa elucideze întrebarile ridicate si astfel sa se poata trece mai 
departe si sa se faca ceva constructiv la nivelul cerintelor europene. 
       Domnul consilier Hârtescu vrea sa afle amanunte despre sabotajele care au avut loc. 
       Domnul Craiovan  explica faptul ca în timpul discutiilor la care a participat 
executivul si sindicatele,  a fost întrebat de cauzele care duc la fenomenul de tulburare al 
apei .Atunci a raspuns ca oricine poate interveni în retea, sa închida o vana dupa care la 
redeschidere va apararea acest fenomen. În ce priveste valoarea investitiei, aceasta este de 
28 miliarde, iar pentru scoaterea din functiune este vorba de 8 miliarde, restul pâna la 80 
miliarde se preiau în noua investitie sub forma de active-mijloace fixe care fac parte din 
domeniul public al municipiului Bacau. 
       Domnul consilier Pintilie face cunoscut faptul ca se lucreaza la magistrala sud-nord si 
crede ca ar fi bine ca în colaborare cu Consiliul Judetean si Prefectura sa se faca niste 
demersuri pentru ca Bacaul sa  nu fie ocolit de aceasta magistrala. 
 
      Nemaifiind discutii, Dl. presedinte de sedinta multumeste asistentei si declara închise 
lucrarile sedintei. 
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar. 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA              SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 
        DAMIAN AUREL                                    Cons.jr MARIA JINGA 
 
 
 
 
 
M.A./RT/Ex.1/Ds.V-A-5/Ex.1  


