ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
PROCES VERBAL
Încheiat astazi 28.09.2006, în sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal
Bacau.
Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deschide sedinta si precizeaza ca în
conformitate cu dispozitiile art. 40 (1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administratia
publica locala, cu toate modificarile si completarile ulterioare, s-a convocat prin
Dispozitia nr. 1858 din 21.09.2006, Consiliul Local al Municipiului Bacau, în sedinta
ordinara. Consilierii au fost convocati în scris cu adresa nr. 35731 din 21.09.2006 si
telefonic cu nota telefonica nr. 35729/21.09.2006.
În sala sunt prezenti un numar de 21 de consilieri, sedinta este legal constituita
si îsi poate începe lucrarile.
Lipsesc din sala domnul consilier Popescu Adrian care este plecat în
delegatie, în strainatate si dl. consilier Lucas Laurian-Iulian care a venit dupa
interpelari.
Dl. Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune atentiei consiliului local,
procesele verbale ale sedintelor din data de 31.08.2006 si 14.09.2006 si nefiind
discutii cu privire la acestea face apelul domnilor consilieri pentru a-si exprima
votul. Prezentam rezultatul votului într-un singur tabel pentru ambele procese
verbale, deoarece acesta a fost identic.
NUMELE SI PRENUMELE
VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
1

CONTRA

ABTINERI

23

VIERIU DORIN
TOTAL

X
21

-

-

Cu 21 de voturi „pentru“ , procesele verbale ale sedintelor consiliului local
din 31.08.2006 si 14.09.2006, au fost aprobate.
Dl. presedinte de sedinta - Lupu Gabriel-Stanica , asigura asistenta ca va
conduce lucrarile sedintei cu respectarea prevederilor legale si ale Regulamentului de
Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Bacau si invita
executivul ca în urmatoarele 30 de minute sa raspunda întrebarilor si interpelarilor
domnilor consilieri.
Dl.consilier Bogatu George – cunoaste ca pentru iarna 2005-2006 programul
pentru subventia de încalzire s-a derulat prin Directia Muncii .
Lucrul acesta va fi preluat de catre primarii si este interesat daca este pregatita
primaria pentru acest program, preluând cererile pentru subventii.
Dl.consilier Placinta Petru – felicita executivul pentru actiunea de reabilitare
care este de prim rang dar informeaza ca la un racord pe stânga pe Calea Moldovei
este
noroi si nu este
tras gaz metan , lumina si canalizarea sunt
deficitare.Rugamintea cetatenilor care locuiesc pe acea strada este ca aceasta sa fie
prinsa în programul de reabilitare pe anul 2007. De asemenea solicita si schimbarea
denumirii strazii respective.
Dl.consilier Bârzu Ilie – prezinta urmatoarele probleme:
- doreste sa stie în ce faza se gasesc investitiile de la Spitalul Municipal Bacau
si Centrul de Afaceri Bacau.
- Accesul spre centru de la Tic - Tac daca s- ar putea face pe 2 benzi pentru
fluidizarea circulatiei si o a treia problema-cetatenii din zona Milcov reclama lipsa
iluminatul zebrelor pe timpul noptii.
- De asemenea , în municipiul Bacau sunt montate multe antene de
emisie - receptie pentru telefonie mobila . Acestea emit radiatii care sunt daunatoare
celor din zona cu efecte care vor aparea în 7 – 8 ani. La autorizarea acestora , propune
sa se ceara si acordul locatarilor din zona.
D-na consilier Sibisteanu Livia – informeaza ca pe Strada Vasile Alecsandri se
afla 3 scoli si o gradinita. Pe aceasta strada este sens unic. Rugamintea parintilor este
ca acest sens unic sa fie pus dinspre Gara spre Centru, iar pe Strada I.S.Sturza sensul
unic sa se deruleze de la Centru spre Gara. Când vin dimineata copii la scoala, vin
dinspre strada Trotus si Aleea Parcului si nu se poate iesi de pe strada V.Alecsandri
spre Razboieni.Acest lucru îngreuneaza venirea elevilor la scoala.
Dl.consilier Craciun Dragos Constantin- în cartierul Serbanesti au aparut
strazi noi , Vasile Merica si Ernest Tîrtescu care nu beneficiaza nici de curent electric.
Doreste ca acestea sa fie prinse în programul din anul 2007 pentru reabilitare si
modernizare.
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Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache întreaba pe domnul consilier daca aceste
strazi fac parte din oras.
Dl.consilier Craciun Dragos Constantin, afirma ca acestea sunt amplasate pe
lânga dig si fac parte din municipiul Bacau.
Dl.consilier Marcu Costica - vine cu rugamintea ca la intersectia strazilor
Banca Nationala cu George Bacovia sa se amplaseze un semafor.
Dl.consilier Lupu Gabriel – Stanica doreste sa prezinte câteva sesizari:
- pe Calea Romanului de mai bine de 4 luni Munteanu Teodora locuieste într-un
Trabant.Este umilitor pentru acea femeie mai ales ca spune ca a detinut si proprietati,
iar mai grav este ca timpul se raceste. Cunoaste ca la SPAS s-au facut demersuri pentru
rezolvarea acestui caz.
- În spatele Parcului unde sunt terenuri cu probleme, sunt balarii si gunoaie.
Daca aceste terenuri apartin unor persoane fizice acestea trebuie sa fie amendate.
Acelasi lucru se repeta si între Stadion si Cascada.
- În luna martie a avut o interpelare referitoare la Bazinul de Înot si dl. Gioseanu
a raspuns atunci ca în luna septembrie acesta va fi dat in folosinta. Se cheltuiesc multi
bani cu sportivii care se antreneaza în localitatile învecinate , si acest lucru se va simti
în performanta celor care practica acest sport neluând medalii nici anul acesta si poate
nici la anul.
- Pe strada Mihai Viteazu toata lumea parcheaza în spic si circulatia se
desfasoara anevoios.
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache raspunde domnului consilier Bogatu George
ca acum câteva zile s- a desfasurat la Arad o instruire cu aplicarea acestei legi a
subventiilor la energia termica pentru iarna 2006-2007.
Se va face o subventie directa pe cetatean si vine cu exemplul ca la un venit de
1.250.000 lei/persoana subventia va acoperi 90% din valoarea facturii pe care trebuie
sa o achite.
Este o mare responsabilitate pentru cca 30.000 de locuinte care vor fi
subventionate în municipiul Bacau .Toata aceasta contabilizare trebuie facuta de
Primaria Bacau . Împreuna cu executivul s-a facut o sedinta în acest sens. Modelul de
formular a venit si el trebuie tiparit în cca 30.000 x 4 exemplare si date catre
asociatiile de locatari, pâna la data de 1 noiembrie, data de la care începe
subventionarea. Se doreste de asemenea o dezbatere publica si o implicare a mass
mediei pe aceasta tema pentru a instrui administratorii asociatiilor de locatari.
La costurile care vor fi reale la energia termica, se va pleca cu 45 % subventie
directa la CET S.A ( gaz metan si pacura ) apoi 10% din pretul total va subventiona
Consiliul Local printr-o hotarâre care va fi pusa în discutie în sedinta consiliului local
din luna noiembrie. Restul de 30-40% va fi platit de cetatean .
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Dupa aprobarea subventiei, banii vor veni în contul primariei care va plati
direct furnizorii .
Se va face de asemeni o subventie la gaz si pentru cei care beneficiaza de
centrale termice si se va lua în discutie si pentru cei care se încalzesc cu lemne.
Succesul aceste actiuni are la baza trei lucruri, mediatizarea , cum vor informa
asociatiile de proprietari si nu în ultimul rând cum vor lucra cei din aparatul propriu al
Primariei Municipiului Bacau si cei de la SPAS pentru gestionarea cererilor.
Va cere Consiliului Local acordul pentru tiparirea informatiilor legate de
subventie în Ziarul Mesagerul pe luna noiembrie, pentru a fi împartit gratuit
Asociatiilor de proprietari iar acestea la rândul lor sa informeze locatarii.
Dl.consilier Bogatu George, stia ca acest lucru va fi greu si în functie de cum
se va gestiona aceasta lucrare nu vor fi proble cu rezolvarea cererilor.
D-na Calustian Ioana –Serenela , precizeaza ca a fost la aceasta reuniune la
Arad, si chiar în aceasta dimineata s-a finalizat procedura de acordare a ajutoarelor la
caldura care va fi afisata la toate sediile asociatiilor de proprietari . Lucrarea se va
face pe suport magnetic si toate acestea vor avea succes pentru ca normele sunt foarte
bine puse la punct .
Dl. Primar Ing. Romeo Stavarache, raspunde în continuare problemei
sesizate anterior de domnul consilier Petru Placinta .
- În municipiul Bacau din cele 300 de strazi, au ramas si sunt nemodernizate
85. Cele care nu sunt asfaltate, nu au retele de gaze si canalizare definitivate au fost
identificate si au intrat în programul de modernizare. Astfel 30 de strazi sunt introduse
în programul de modernizare pentru anul 2006, 32 de strazi pentru anul 2007 iar restul
pentru anul 2008 (cca 23 de strazi). Sunt mai multe strazi adiacente pe Calea
Moldovei si paralele cu aceasta care nu au intrat înca în programul de reabilitare si
modernizare.
Dar pentru acestea cere ajutorul Serviciului Patrimoniu, pentru a fi identificate
si redenumite si acest lucru se refera la cca. 40 de strazi.
În cartierul Serbanesti pentru anul 2007 sunt prinse în modernizare cca 90% din
strazi raspunzându- i cu aceasta si domnului consilier Craciun Dragos Constantin.
În legatura cu problema sesizata de catre Dl.consilier Bîrzu Ilie, dl.Primar
precizeaza faptul ca Spitalul Municipal a obtinut toate avizele inclusiv de la Ministerul
Sanatatii – compartimentul buget .
Investitia depaseste 5 milioane de euro si trebuie introdusa în proiectul de buget
pe anul 2007 si avizata de comisia interministeriala pâna la sfârsitul lunii octombrie,
urmând licitatia de executie .
Centrul de afaceri este un proiect al Ministerului Integrarii pentru anul 2007 .
În legatura cu Piata de Gross sunt 2 probleme care au aparut, prima este
alimentarea cu gaze - investitie care cei de la E-on au acceptat sa o faca iar cea de a
doua este legata de alimentarea cu energie electrica, fiind consum mare cu statii
frigorifice, se cere instalarea unui nou transformator electric în incinta acestei piete.
Prin demersurile facute de dl.Secretar Popovici Ovidiu Nicolae, cei de la E-on
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au promis ca în aceasta toamna vor monta un nou post de transformare în aceasta
zona, iar în primavara spera sa fie inaugurat si noul bazar.
Referior la soseaua de centura, proiectul a fost licitat, sunt bani pentru acest
lucru si urmeaza ca in aceasta iarna, Ministerul Transporturilor sa aprobe licitatia de
executie.
Referitor la iluminatul trecerilor de pietoni, s-a comandat un studiu pentru toate
trecerile de pietoni din municipiul Bacau si se încerca sa se instaleze acele denivelari,
mai ales în apropierea scolilor.
Pâna la jumatatea lunii octombrie se va face licitatia de oferte.
În legatura cu reglementarea circulatiei de pe strada Vasile Alecsandri si 6
Martie – problema ridicata de d-na consilier Sibisteanu Livia , domnul Primar
precizeaza ca acestea sunt foarte aglomerate . Daca se va inversa sensul la Casa
Modei va fi mai greu. Trebuie facut un studiu de trafic.
S-ar putea lua niste hotarâri în acest sens , numai cu ajutorul celor de la Politia
Municipiului Bacau.
Pentru dl.consilier Marcu Costica, dl. Primar Ing.Romeo Stavarache , îi
raspunde ca în urma aducerii la cunostinta Politiei circulatiei, acestia vor face un
studiu si crede ca se va putea instala un semafor la intersectia strazii Bacovia cu Banca
Nationala.
Dl.Viceprimar Scripat Constantin, afirma faptul ca are cunostinta despre
situatia familiei Munteanu de pe Calea Romanului. Este o hotarâre judecatoreasca pe
care Primaria Municipiului Bacau nu o poate comenta prea mult, s-a luat legatura cu
acestia fiind cetateni ai municipiului Bacau iar fiica lor lucreaza la primarie.
A reusit ca doamnei Munteanu sa îi faca loc la Caminul pentru Persoane
Vârstnice, iar lucrurile personale sa fie depozitate în siguranta la o U.M. dezafectata.
Toate aceste oferte au fost refuzate pe motiv ca se uita de dumneaie iar statul pe
marginea soselei e considerata o forma de protest.
Primaria a înaintat documentele solicitate de instanta pentru a grabi gasirea unei
solutii însa institutia noastra nu are nici o calitate de parte procesuala.
Situatia de la Muzeul de Stiintele Naturii este cunoscuta, într-adevar sunt multe
reziduuri în acea zona datorita constructiei care s-a definitivat. Proprietarii au fost
identificati si s-a pus un paznic în zona pentru a nu se mai depozita si alte reziduuri.
Strada Mihai Viteazu este o zona cu mare trafic si se doreste o strapungere spre
Piata Centrala pentru fluidizarea traficului. De asemeni se vor mari spatiile de parcare
iar pentru cei din zona se va pune la dispozitie cartele pentru acces ( acesta fiind un
experiment ) .
Dl. presedinte de sedinta anunta ca cele 30 de minute care sunt alocate
interpelarilor s-au epuizat si îl invita pe dl. Primar Ing. Romeo Stavarache sa
prezinte lista de invitati si ordinea de zi a sedintei .
5

Dl.Botomei Vasile îl întrerupe pe dl.Primar si sustine ca a depus o cerere la
Registratura Primariei Municipiului Bacau pentru a fi inclus în lista de invitati a
sedintei.
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache îl roaga sa fie respectuos si daca o singura data
va mai interveni atunci când vorbeste cineva va fi invitat sa paraseasca sala de
sedinta. Buna cuviinta si bunul simt nu da voie nimanui sa întrerupa bunul mers al
sedintei.
Dl. presedinte de sedinta Lupu Gabriel Stanica , îl invita pe dl. Primar
Ing.Romeo Stavarache sa prezinte lista de invitati si ordinea de zi a sedintei, dupa
cum urmeaza:
1.Proiect de hotarâre privind
conferirea TITLULUI DE „CETATEAN DE
ONOARE” al municipiului Bacau, profesorului emerit MARIN COSMESCU
DELASABAR, scriitor, cercetator, jurnalist, din Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
2.Proiect de hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Bacau, a obiectelor de investitii care fac parte din obiectivul de investitii
„Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacau”, nepuse în
functiune pâna la 28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacau, propuse pentru
scoatere din functiune, valorificare prin casare, în conditiile legii, acestea nefiind
valorificate prin vânzare la licitatiile publice organizate, din lipsa de cumparatori.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
3.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, în vederea scoaterii din functiune si
valorificarea prin casare, în conditiile legii.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
4.Proiect de hotarâre privind majorarea tarifelor la apa potabila si la canalizare –
epurare pentru municipiul Bacau precum si la apa potabila livrata pentru S.C.
COMUNAL SERVICE S.A. Comanesti, judetul Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
5 .Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli si a listelor de investitii a Consiliului Local al Municipiului Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea utilizarii temporare, sub forma de
împrumut, a unei sume de bani din fondul de rulment al Consiliului Local al
Municipiului Bacau, pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje între
veniturile si cheltuielile anului curent.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
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7. Proiect de hotarâre privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al
Municipiului Bacau, de la bugetul local a sumei de 247.000 RON, în vederea
organizarii Festivalului „ZILELE BACAULUI” editia a X-a, ce va avea loc la Bacau
în perioada 5-8 Octombrie 2006.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
8.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 S.A. Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
9.Proiect de hotarâre privind aprobarea listelor nominale pe luna OCTOMBRIE
2006 a unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza
de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu
mijloace de transport în comun pe o perioada de la o luna la trei luni.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
10.Proiect de hotarâre privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci
în cimitirul civil Sarata din Bacau, domnului Marc Florian din Bacau, beneficiar a Legii
nr.189/2000.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
11.Proiect de hotarâre privind
avizarea unui schimb de locuinte atribuite de
Consiliul Local al Municipiului Bacau, între chiriasii IRAVA COSTEL, din Bacau, str.
Mioritei nr.88A, Sc.B, ap.8 si PATRASCU BOGHIU AURELIAN, din Bacau, str.
Mioritei nr.88A, Sc.B, ap.23, locuinte detinute cu chirie de cei în cauza.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
12.Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al
Municipiului Bacau, a primarului si viceprimarilor si a reprezentantilor primarului
Municipiului Bacau, pe centre bugetare, licee, scoli si gradinite, pentru a face parte din
Consiliul de administratie, ale unitatilor de învatamânt preuniversitare din Municipiul
Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
13.Proiect de hotarâre pentru modificarea H.C.L. nr.18/27.02.2006, numai cu
privire la componenta nominala a „Comisiei Municipale” pentru analiza si selectarea
cererilor acordarii sprijinului financiar studentilor care urmeaza cursuri universitare de
lunga durata în strainatate, precum si absolventilor cursurilor universitare de lunga
durata, în ambele situatii, beneficiarii burselor de studii oferite de alte state.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
14.Proiect de hotarâre privind aprobarea includerii în Programul anual de actiune
2006 a blocurilor de locuinte - condominii din municipiul Bacau, realizate în perioada
7

1950-1990, în vederea reabilitarii termice în scopul cresterii eficientei energetice a
cladirii, prin reducerea consumurilor si pierderilor energetice.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
15.Proiect de hotarâre privind solutionarea de catre Consiliul Local al municipiului
Bacau a solicitarii de revocare a H.C.L. nr.200 din 31.07.2006, H.C.L. nr.196 din
31.07.2006, H.C.L. nr.224/31.08.2006 si H.C.L. nr.226 din 31.08.2006 formulata de
Botomei Vasile, prin Cabinet Individual de Avocatura Botomei Vasile, cu sediul în
Bacau, str. Republicii, nr.27, Sc.A, ap.1.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
16.Proiect de hotarâre privind aprobarea ofertei de donatie sub beneficiu de
inventar, a unui teren în suprafata de 394 m.p. situat în strada Depoului facuta
Consiliului Local al Municipiului Bacau , de catre Ficau Laurentiu si Ficau Gabriela din
Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
17.Proiect de hotarâre privind modificarea profilului de activitate pentru constructia
realizata pe terenul concesionat de catre S.C. SOTIS S.R.L. Bacau, situat în Bacau, Str.
Razboieni, nr.7, conform contractului de concesionare nr.15902/29.05.2000.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
18.Proiect de hotarâre privind stabilirea numarului de persoane, pentru fiecare partid
politic câstigator al alegerilor locale, care sa fie împuternicite de a reprezenta interesele
municipiului Bacau, în A.G.A. si Consiliul de administratie la S.C. CET S.A. Bacau si
în Consiliul de administratie la R.A.G.C. Bacau, respectându-se configuratia politica de
la ultimele alegeri locale din anul 2004.
Initiatori: CONSILIERI LOCALI
19.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
Construire Locuinta si Împrejmuire Teren, str. Ciresoaiei, nr.1, din municipiul Bacau,
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: ANCUTA VICTOR
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
20.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
Construire 2 OBIECTIVE ALCATUITE FIECARE DIN LOCUINTA CUPLATA
P+DM, PISCINA SI FOISOR, str. Cl. Romanului nr.162 H si nr.162 I, din municipiul
Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: UNGUREANU IULIAN-MIHAI SI CATUNEANU ANCAIOANA
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
21.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
Construire HALA ÎMBUTELIERE VIN SI ÎMPREJMUIRE, STR. REPUBLICII,
nr.188, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
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BENEFICIAR: S.C. TRANSAX S.R.L.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
22.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
Construire Locuinta P+M, str. Mr. ALEXANDRU VELICAN, nr.11, din municipiul
Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: PAVELUC GHEORGHE
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
23.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
Construire SPATIU COMERCIAL (EXTINDERE), str. MILCOV, nr.140, din
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: S.C. S.O.S. MARKETING S.R.L.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
24.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
Construire Locuinta Unifamiliala P+1, str. Cl. Moldovei, nr.12, din municipiul Bacau,
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: ISACESCU DUMITRU-DANIEL
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
25.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
Construire Locuinta P+1 si împrejmuire teren, str. Gheorghe Vrânceanu, nr.12, din
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: PETROVICI ADRIAN SI NICOLETA
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
26. DIVERSE .
PESTE ORDINEA DE ZI:
26.A. Proiect de hotarâre privind modificarea H.C.L. nr.205/31.07.2006 privind
aprobarea acordarii „Diploma de Onoare” si premierea în bani familiilor care au
împlinit si depasit 50 de ani de casatorie, cu domiciliul în municipiul Bacau.
Initiatori: CONSILIERI LOCALI
26.B. Proiect de hotarâre privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului
Bacau a Caietului de Sarcini si a Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru contractarea
unui studiu de oportunitate în vederea stabilirii eficientei asocierii în participatiune
între S.C. CET S.A. Bacau si R.A.G.C. Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
26.C. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.
43/30.03.2006 si abrogarea H.C.L. nr.201/31.07.2006, prin care s-a modificat si
completat H.C.L. nr.43 din 30.03.2006 privind aprobarea Programului anual al
finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacau pentru anul
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2006 si a actelor procedurale anexa pentru punerea în aplicare a Legii nr.
350/02.12.2005.
Initiatori – CONSILIERI LOCALI
XXX

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face urmatoarea precizare :
În conformitate cu ART.44 Alin.(1) din Legea nr 215/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare :
„Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care , în
conditiile art.40, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate
face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate pâna la sedinta urmatoare
, si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de
hotarâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiatorului sau daca
acesta nu îndeplineste conditiile prevazute de art.45.
Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici , face apelul domnilor consilieri pentru asi exprima votul în legatura cu ordinea de zi, cu modificarile propuse .
NUMELE SI PRENUMELE
VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

CONTRA

ABTINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
X
21

Cu 21 de voturi „pentru“ ordinea de zi cu modificarile propuse, a fost aprobata .
A venit dl. consilier Lucas Laurian-Iulian – în sala sunt 22 de consilieri.
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Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici întreaba DACA EXISTA VREO
SITUATIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGATURA CU PROIECTELE DE
HOTARÂRE DE PE ORDINEA DE ZI , ÎN CONFORMITATE CU ART.47
ALIN.1 DIN LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 CU
TOATE MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE SI ART.77 DIN
LEGEA NR.393/2004 , SI ROAGA PE DOMNII CONSILIERI AFLATI ÎN
ACEASTA SITUATIE SA ANUNTE.
Nici un consilier nu a anuntat existenta unui conflict de interese.
Dl.presedinte de sedinta Lupu Gabriel Stanica îl informeaza pe dl. Botomei Vasile
ca la punctul 4 al ordinii de zi exista o contestatie a dumnealui care va fi dezbatuta
daca toti cei prezenti vor fi de acord.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
conferirea TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE” al municipiului Bacau,
profesorului emerit MARIN COSMESCU DELASABAR, scriitor, cercetator, jurnalist,
din Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 4 si 5 în vederea avizarii proiectului
de hotarâre , favorabile.
Dl. Profesor Ioan Danila , este invitat si prezinta în linii mari
personalitatea domnului profesor Marin Cosmescu Delasabar si arata ca gestul
Consiliului Local de a onoara un intelectual de marca este profund motivat.
Recunoaste ca a facut demersurile necesare pentru acordarea acestei distinctii si
desi nascut în Judetul Dîmbovita , dar venind în acest oras din anul 1946 a facut
servicii uriase culturii bacauane.
Peste câteva zile va împlini vârsta de 90 ani, vârsta nefiind motivul pentru
aceasta distinctie ci prilejul acordarii acetui titlu .
Dl.Profesor Marin Cosmescu Delasabar se adreseaza asistentei, afirmând
ca peste câteva zile va împlini 90 de ani de viata din care 60 de ani i-a petrecut
printre parintii si copii cetatenilor din Municipiul Bacau ca dascal, cercetator si
producator de literatura. 36 de ani a fost profesor si 6 ani lector la Institutul
pedagogic si profesor emerit . În anul 1969 a primit Diploma de excelenta. De
aproape 25 de ani este pensionar fara a întrerupe activitatea de cercetator.
Ca membru de onoare a Societatii de stiinte filologice, a avut cercetari publicate si
premiate. A facut studii si comunicari despre Grigore Grandea, Vasile Alecsandri,
Iancu Ovidiu Budu si feciorii sai pe care abia dupa anul 1989 le-a adunat si publicat
în volume.
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Ca producator de literatura, respectiv prozator a debutat cu nuvela «Ranita» care a
fost publicata si premiata, dupa ce a primit acceptul stapânirii comuniste, în anul
1958 în revista «Plaiurile Bistritei»
În anul 1969 a aparut povestirea istorica «Ionita Valahul» inspirata din evenimentele
Unirii la Bacau, premiata de Consiliul Regional Bacau si publicata în revista
«Ateneu» lucrare care a avut un real succes.
A mai publicat în anul 1971 o Monografie a Liceului «Ferdinand» si în anul 1976 o
Monografie a Liceului «Vasile Alecsandri» în colaborare cu prof. Florentina
Capitanu , publicata cu prilejul semicentenarului liceului.
De-a lungul cariei sale a avut elevi celebri ca: George Balaita, Vasile Sporici, Ovidiu
Bibire Genaru, Paul Anghel care publicasera deja câte 2-4 carti în presa scrisa.
A mai publicat nu mai putin de 5 volume de traduceri din limba franceza destinate
tineretului scolar .
Toate aceste publicatii nu i-au adus decât 2-3 procente în bani, de restul au
beneficiat librariile si editurile . În anii care au urmat a elaborat studii monografice
si antologice depre personalitatile literare bacauane : Budenii, dramaturgul Ion
Luca, Alexandru Gheorghiu – epigramist, Maximilian Costin, George Caizerliu,
Florin Gheuca, Sandu Rusu , etc.
Cu sprijinul Prefecturii Bacau si a Fabricii «Letea» a publicat la Editura «Grigore
Tabacaru» volumele «Cazul lui Ioan Luca în dramaturgia româneasca» si «De
neamul Budenilor moldoveni» pentru ce-a de a doua a primit si sprijinul Primariei
Bacau prin difuzarea acesteia la scoli.
Au urmat alte volume «Mi-am gasit Bacaul» si «Îndrazneli literare» niste antologii
umoristice având ca sponsor pe D-na Irina Tiron-Berman din Elvetia.
În anul 1989 a publicat volumul de versuri , eseuri si conferinte a lui Ion Luca
«Jertfa care creaza». Recent, în anul 2005, a publicat o noua antologie umoristica
“Un car de asi a epigramelor“ cu ajutorul Casei Scriitorilor din Bacau. Ultima
evocare publicata la editura «Egal» cu spijinul Primarie Bacau se intituleza
«Dumnitru Alistar un ilustru carturar moldovean» fiind difuzata prin Biblioteca
Judeteana .
Titlul pe care îl primeste astazi o ia ca pe o recompensa a tuturor personalitatilor
care au onorat prin opera si activitatea lor acest oras moldovenesc, constient si
mândru ca în fruntea listei se afla «veselul Alecsandri» pe care bacauanii l-au
considerat cetatean de onoare al acestei urbe.
Multumeste domnului Primar Ing.Romeo Stavarache si tuturor consilierilor locali
pentru aceasta onoare care i se face.
Nemaifiind discutii se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu
Ilie da citire procesului verbal întocmit în acest sens, dupa cum urmeaza :
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii în legatura cu proiectul
de hotarâre privind aprobarea conferirii TITLULUI DE „CETATEAN DE
ONOARE” al municipiului Bacau, profesorului emerit MARIN COSMESCU
DELASABAR, scriitor, cercetator, jurnalist, din Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
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3.
22 de voturi pentru aprobarea conferirii TITLULUI DE „CETATEAN DE
ONOARE” al municipiului Bacau, profesorului emerit MARIN COSMESCU
DELASABAR, scriitor, cercetator, jurnalist, din Bacau. – S-a adoptat
4. 0 împotriva.
5. 0 voturi nule.
Dl. Presedinte de sedinta Lupu Gabriel Stanica îl invita pe domnul Profesor
Marin Cosmescu - Delasabar sa primeasca Cheia Orasului si Diploma din partea
d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache.
2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul
d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacau, a
obiectelor de investitii care fac parte din obiectivul de investitii „Extinderea Statiei
de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacau”, nepuse în functiune pâna la
28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacau, propuse pentru scoatere din
functiune, valorificare prin casare, în conditiile legii, acestea nefiind valorificate
prin vânzare la licitatiile publice organizate, din lipsa de cumparatori.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 si 3 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire
procesului verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza:
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii în legatura cu
proiectul de hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al
municipiului Bacau, a obiectelor de investitii care fac parte din obiectivul de
investitii ,,Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacau’’,
nepuse in functiune pana la 28.02.2006, aflate in administrarea RAGC. Bacau,
propuse pentru scoatere din functiune, valorificare prin casare, in conditiile legii,
acestea nefiind valorificate prin vanzare la licitatiile publice organizate, din lipsa de
cumparatori
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat

-22
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Nr.
crt.
1.
Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al
municipiului Bacau, a obiectelor de investitii care fac parte din
obiectivul de investitii ,, Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate
din Municipiul Bacau’’ nepuse in functiune pana la 28.02.2006, aflate in
administrarea RAGC Bacau, propuse pentru scoatere din functiune si
casare, acestea nefiind valorificate prin vanzare la licitatiile publice
organizate, din lipsa de cumparatori si care se identifica prin Lista anexa
nr.1, la prezenta hotarare.
– S-a adoptat
2. Art.2 Se aproba scoaterea din functiune a obiectelor de investitii,, care
fac parte din obiectivul de investitii, ’’Extinderea Statiei de Epurare a
Apelor Uzate din Municipiul Bacau’’nepuse in functiune pana la
28.02.2006, aflate in administrarea RAGC. Bacau, cu o valoare totala de
inventar de 862.324,68 lei(Ron), acestea nefiind valorificate prin vanzare
la licitatiile publice organizate conform HCL. nr.40/10.03.2006, din lipsa
de cumparatori, conform Listei anexe nr.1, la prezenta hotarare.
– S-a ado ptat
3.
Art.3 Se aproba valorificarea prin casare a mijloacelor fixe, scoase
din functiune prevazute la art.2 si care fac obiectul Listei anexe nr.1, la
prezenta hotarare, acestea nefiind valorificate prin vanzare la licitatiile
publice organizate, din lipsa de cumparatori. – S-a adoptat
4.
Art.4 Se numeste comisia de casare a obiectelor de investitii nepuse
in functiune, propuse pentru scoaterea din functiune si casare, asa cum
se prevede la art.2, identificate prin Lista anexa nr.1 la prezenta hotarare,
in urmatoarea componenta :
1.Scripat Constantin - Viceprimar
- Presedinte
– S-a adoptat
2.Craciun Dragos-Constantin - Consilier Local
- membru
– S-a adoptat
3.Patrascu Silviu – Consilier Directia Drumuri Publice- membru
– S-a adoptat
4.Mogos Gica – Referent la Dir. Economica
- membru
– S-a adoptat
5.Cioclu Elena – Consilier Dir. Patrimoniu
- membru
– S-a adoptat
6.Airinei Mihai – Sef birou RAGC Bacau
- membru
– S-a adoptat
7.Adam Bogdan – Consilier la Dir. Economica
- membru
– S-a adoptat
8. Ca secretar al Comisiei se numeste Plamada Maria – Sef
Serviciu financiar – contabilitate la RAGC Bacau. – S-a adoptat
5.
Art.5 Sumele incasate din valorificarea bunurilor obtinute
prin casare, dupa deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la
bugetul local. – S-a adoptat
6.
Art.6 Dupa scoaterea din functiune casare si valorificare in
conditiile legii, Directia de Patrimoniu si Directia Economica din
aparatul de specialitate al primarului, vor proceda la actualizarea
datelor din inventarul domeniului public si privat al municipiului
Bacau, respectiv din evidenta contabila, cantitativ si valoric .
– S-a adoptat
7.
Art.7 Lista cu obiectele de investitii anexa nr.1 face parte
integranta din prezenta hotarare. – S-a adoptat
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Numar de voturi
PENTRU

CONTRA

NULE

22

-

-

22

-

-

22

-

-

21

1

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui
primar
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,
în vederea scoaterii din functiune si valorificarea prin casare, în conditiile legii.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 si 3 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Dl. consilier Marcu Costica , mentioneaza ca conform legii înainte de a trece la
casarea unor obiecte de inventar ar trebui încheiat un proces verbal de declasare ( de
scoatere din functiune ) . Acest proces verbal este semnat de o comisie de declasare
care nu poate coincide cu comisia de casare . Procesul verbal ar trebui sa cuprinda data
introducerii în functiune sau exploatare, data scoaterii din functiune- exploatare,
durata de serviciu, cantitati rezultate în urma casarii si nu în ultimul rând modul de
valorificare dupa casare.
El ar trebui aprobat de catre consilierii locali si întocmit la RAGC Bacau si îl roaga
pe dl. Director Craiovan Adrian daca poate raspunde acestui lucru.
Dl. Director R.A.G.C. Craiovan Adrian , aduce la cunostinta consilierilor locali
ca au fost întocmite 2 comisii : de evaluare si de licitatie. Conform procedurilor legale
se vine azi prin acest proiect de hotarâre a casarii în urma valorificarii prin vânzare a
acestor mijloace fixe. Documentul de declasare nu îl face dumnealui ci comisia
desemnata de consilierii locali .
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache, îl lamureste pe domnul consilier Marcu
Costica ca dupa aceasta casare se vor stabili si documentele de declasare a acestor
mijloace fixe.
Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului
verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii în legatura cu proiectul de
hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului
Bacau, a unor bunuri - mijloace fixe aflate in administrarea Regiei Autonome de
Gospodarie Comunala Bacau, in vederea scoaterii din functiune si valorificarea prin
casare, in conditiile legii
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
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Nr.
crt.
1. Art.1. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al
municipiului Bacau, a unor bunuri – mijloace fixe cu durata normala de
utilizare consumata , date in administrare la RAGC Bacau, in vederea scoaterii
acestora din functiune si casare, identificate in anexa nr.1, la prezenta hotarare.
- S-a adoptat
2. Art.2 . Se aproba la solicitarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunala
Bacau, scoaterea din functiune, a bunurilor – mijloace fixe, cu durata normala de
utilizare consumata, date in administrarea regiei, cu o valoare totala de inventar
de 57.396,10 lei(Ron), conform listei anexa nr.1, ce face parte integranta din
prezenta hotarare. - S-a adoptat
3. Art.3. Mijloacele fixe scoase din functiune, prevazute in lista anexa nr.1, la
prezenta hotarare, se vor valorifica prin casare, in conditiile legii. - S-a adoptat
4. Art.4 . Se numeste comisia de casare a mijloacelor fixe scoase din functiune,
prevazute la art.2, in urmatoarea componenta :
1.Scripat Constantin - Viceprimar
- Presedinte
- S-a adoptat
2.Corodeanu Gabi - Consilier Local
- membru
- S-a adoptat
3.Tanaselea Sorin - sef serviciu Dir. de Patrimoniu - membru
- S-a adoptat
4.Mogos Gica – Referent la Dir. Economica
- membru
- S-a adoptat
5.Airinei Mihai – sef birou IAR RAGC Bacau
- membru
- S-a adoptat
6. Ca secretar al Comisiei se numeste Plamada Maria – Sef Serviciu
financiar – contabilitate la RAGC Bacau. - S-a adoptat
5.
Art.5. Sumele incasate din valorificarea bunurilor scoase din
functiune, vor fi facute venit la bugetul local. - S-a adoptat
6.
Art.6. Dupa scoaterea din functiune, casare si valorificare in
conditiile legii, Directia de Patrimoniu si Directia Economica din
aparatul de specialitate al primarului, vor proceda la actualizarea
datelor din inventarul domeniului public si privat al municipiului
Bacau, respectiv din evidenta contabila, cantitativ si valorica.
- S-a adoptat

Numar de voturi
PENTRU

CONTRA

NULE

21

-

1

21

-

1

20

-

2

20

1

1

20

1

1

21

-

1

21

-

1

21

-

1

21

-

1

21

-

1

21

-

1

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
majorarea tarifelor la apa potabila si la canalizare – epurare pentru municipiul Bacau
precum si la apa potabila livrata pentru S.C. COMUNAL SERVICE S.A. Comanesti,
judetul Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
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Dl.presedinte de sedinta Lupu Gabriel –Stanica informeaza consilierii locali ca
la mape exista o contestatie a d-lui Botomei Vasile, de care consilierii locali au luat la
cunostinta.Poate citi aceasta contestatie în direct. Da cuvântul domnului Botomei
Vasile .
Dl.Botomei Vasile da citire contestatiei nr.35982 depusa la data de 22.09.2006
adresata Consiliului Local Bacau prin care se contesta punctul 4 de pe ordinea de zi ,
privind majorarea tarifelor la apa potabila si canalizare –epurare pentru municipiul
Bacau precum si la apa potabila livrata pentru S.C Comunal Service S.A. Comanesti ,
judetul Bacau. Toata aceasta prezentare o face cu acordul domnilor consilieri locali .
La mapa tuturor consilierilor locali exista aceasta contestatie.
Dl.Craiovanu Adrian – Director R.A.G.C Bacau , considera ca contractul cu
BERD-ul este un act care rezulta dintr-un memorandum de finantare între Uniunea
Europeana si Guvernul României, publicat în Monitorul Ofical al României. Clauzele
de rambursare a împrumutului sunt stipulate în contractul de finantare . Bacaul are o
finantare de 52 milioane Euro – investitie pe instrumentul de aderare la Uniunea
Europeana din care 75% din valoare , adica 39 milioane Euro/an , pentru finalizarea
acestui proiect. Restul de 25% din suma, Bacaul l-a împrumutat de la o banca
finantatoare – respectiv BERD. Toate aceste majorari la pretul apei sunt legate de
împrumutul pentru acest program.
Dl.primar Ing.Romeo Stavarache , este convins ca aceasta investitie va aduce în
municipiul Bacau un plus de confort cetatenilor acestui oras si ca apa va fi potabila si
nu numai menajera . Considera ca vechea administratie nu a luat o hotarâre gresita –
aflându-se în sala printre consilierii locali si dl.Lucas Laurian –Iulian, fost viceprimar,
care a fost de acord cu aceasta investitie si cu conditiile BERD. Este împovarator, dar
pretul pe litru de apa nu este mai important decât calitatea . Degeaba o platim daca nu
putem folosi apa potabila.
Dl.consilier Lucas Laurian Iulian multumeste pentru faptul ca s-a ajuns la
aceeasi concluzie în legatura cu acest program, numai ca este de datoria dumnealui sa
faca anumite precizari care privesc nu numai Primaria ci si Consililiul Local. Acest
program a fost meritul celor care înca lucreaza în domeniul acesta si a unei conlucrari
politice. Este un program unic în felul sau. Daca pretul apei este, pe buna dreptate , o
problema proiectul avea ca finalitate o implementare noua de program care se numeste
Zona Periurbana a Municipiului Bacau. Acest debit de apa nou care urma sa alimenteze
orasul si în conditiile în care a scazut cererea de apa în industrie , trebuie valorificat în
zona periurbana si zona metropolitana, obtinându-se astfel un pret rezonabil pentru toti
beneficiarii.
Propune ca în scurt timp, deoarece programul BERD se va demara imediat, sa se
faca o dezbatere în legatura cu celalalt program despre care se vorbeste mai putin,
deoarece exista niste studii la primarie comandate cu acea ocazie unde sunt date
explicatii în detaliu.
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Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face câteva precizari în legatura cu
contestatia d-lui Botomei Vasile si anume faptul ca , nu poate fi încadrata nicaieri
juridic.
- Contestatia nu se poate face împotriva unei initiative legislative –unui proiect
de hotarâre.Conform contenciosului – administrativ contestatia se poate face împotriva
unui act administrativ. Indiferent de votul consilierilor dumnealui va face în
continuare contestatie.
- Referitor la dezbaterile publice pe care le tot solicita , acestea pot fi solicitate
numai de catre Asociatii legal constituite sau de catre autoritati publice, dumnealui
neâncadrându-se nici într-una din aceste forme.
- Motivele de drept pe care domnul Botomei Vasile le tot invoca dar nu le întelege,
arata ca aceasta clauza potestativa ,opereaza când nerespectarea conditiei duce la
desfiintarea contractului. Nemajorarea pretului la apa are ca efect grav nu anularea
contractului ci obligatia rambursarii tuturor transelor de împrumut, fapt care ar duce la
împovararea bugetului Primariei Municipiului Bacau.
Instanta de judecata, respectiv Tribunalul Bacau si Curtea de Apel Bacau,
la
repetatele contestatii ale domnului Botomei Vasile de-a lungul anilor 2004, 2005,
2006, a respins toate acestea ca fiind nefondate .
În final dl.Secretar roaga pe domnul Botomei Vasile, ca atunci când se adreseaza
unei autoritati publice sa o faca cu un limbaj corespunzator , deoarece cuvintele
folosite de dumnealui atunci când se adreseaza, nu cadreaza cu postura pe care si-o
aroga, aceea de avocat.
Dl.presedinte de sedinta Lupu Gabriel Stanica , îl întrerupe pe dl.Botomei
rugându-l sa nu mai intervina dând replica la replica , tulburând linistea si neluând în
consideratie ca sunt consilieri locali care vor sa- si exprime opinia .
Dl.consilier Bogatu George, sustine ca în contextul scumpirilor generale în
conjuctura aderarii la Uniunea Europeana, aceasta scumpire a apei va împovara si
mai mult populatia. Ea trebuie facuta, fiind o conditie inevitabila prin acest program ,
respectiv împrumut. Stie ca alte primarii din tara au gasit o solutie, prin preluarea
acestei scumpiri , majorarea facuta fiind preluata de bugetul local si populatia platind
tot pretul actual .
Dl.primar Ing.Romeo Stavarache , este interesat de ideea domnului Bogatu
George , fiind la mijlocul mandatului – electoral vorbind- si ar fi bine sa se faca o
subventie pentru cei nu pot plati apa rece, la fel ca la subventia pentru caldura. Este
bine sa se faca un proiect de hotarâre pentru luna care urmeaza . Ar fi bine ca de
aceasta subventie sa beneficieze doar persoanele care au probleme.
Dl. consilier Corodeanu Gabi, aminteste de actiunea domnului Botomei Vasile, pe
care a desfasurat -o în ultimele zile si anume incitarea locuitorilor acestui oras de a
participa la sedinta de azi . Acesta nu a reusit fiind prezente în sala doar câteva
persoane. Da citire unor pasaje din contestatia domnului Botomei în care acesta
foloseste unele expresii lipsite de politete la adresa domnului Primar si domnilor
consilieri locali. („ În atentia domnilor consilieri corupti , incompetenti si
iresponsabili fata de soarta si conditiile de trai ale bacauanilor . „ , ” Iata ca în
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nemernicia si prostia dumneavoastra fara a cunoaste ce înseamna conditie potestativa
ati votat si ati hotarât în mai putin de 2 ani….etc „ ,
” În nemernicia d-voastra domnilor consilieri care pentru mici avantaje , a va gasi în
consiliile de administratie ……” )
Dumnealui ar trebui sa stie ca acestia se regasesc doar în AGA la CET S.A , dar
este dezinformat ca de obicei .
Crede ca Dl.Botomei ar trebui sa îsi plateasca înainte de toate datoriile la apa rece
( în jur de 50 milioane lei ) , si acel bransament facut fara aprobare la o locuinta de pe
strada Aviatorilor.
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache, intervine si îl roaga pe dl. Botomei , ca fiind
un bun cetatean al municipiului , sa îsi plateasca consumul de apa. Dumnealui se afla
în litigiu cu RAGC Bacau si dl.director Craiovan a inaintat o plângere penala în acest
sens.
Dl.Botomei Vasile, spune ca îsi va sapa un put în spatele blocului si crede ca va
iesi mai ieftin, urmând a-i lua si altii exemplul . La pausal se calculeaza 1.100.000 lei
pretul la apa potabila , pe o luna, pentru o familie cu copii. Dl.Botomei ridica tonul si
se precipita în afirmatii.
Domnul presedinte de sedinta Lupu Gabriel Stanica , îl roaga pe Dl.Botomei sa
pastreze limitele decentei si sa nu transforme sedinta în rezolvarea unor incidente
personale.
Dl. consilier Bîrzu Ilie doreste sa se prezinte un proiect de initiativa pentru
subventionarea persoanelor în nevoi, pentru consumul de apa rece, pentru luna care
urmeaza, si crede ca ar trebui sa se formeze o comisie de analiza a acestei situatii.
Propune sa se voteze astazi pretul la apa cu mentiunea reanalizarii posibilitatii
ajutorarii persoanelor defavorizate.
Dl.Botomei Vasile, sustine ca ceea ce se face este ilegal , aplicarea cresterii la
pretul apei ar trebui sa se aplice dupa 30 zile de la data hotarârii si nu în ziua
urmatoare.
Dl.Corodeanu Gabi propune eliminarea domnului Botomei Vasile din sala , pentru
ca situatia scapa de sub control . Se supune la vot aceasta propunere pentru buna
desfasurare a sedintei.
Dl.Botomei Vasile, este nemultumit ca nu si - a terminat dezbaterea .
Din rândul cetatenilor, doreste sa ia cuvântul dl. Ion Cascaval care deasemeni
considera ca este ilegala scumpirea apei si darea la casare si la fier vechi a unor utilaje
noi considerând ca este o escrocherie .
La propunerea domnului presedinte de sedinta , Dl.Cascaval este rugat sa depuna
o contestatie în legatura cu ceea ce doreste.
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Domnul presedinte de sedinta Lupu Gabriel Stanica , îl roaga pe Dl.Botomei sa
pastreze limitele decentei si arata ca a crezut ca va avea o conduita pozitiva dar la
urmatoarea interventie neacordata de domnii consilieri va apela la organele de ordine
pentru restabilirea ordinii.
Dl.consilier Lupu Gabriel Stanica supune la vot propunerea domnului consilier
Corodeanu Gabi.

NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

CONTRA

ABTINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
X
15

-

7

Din cei prezenti, 15 consilieri au fost „ pentru ” eliminarea din sala a domnului
Botomei Vasile si 7 s-au abtinut .
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-si
exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre, în forma prezentata:
NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU

X
X
X
X
X
20

CONTRA

ABTINERI

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
X
15

7

Proiectul de hotarâre privind majorarea tarifelor la apa potabila si la canalizare –
epurare pentru municipiul Bacau precum si la apa potabila livrata pentru S.C.
COMUNAL SERVICE S.A. Comanesti, judetul Bacau, a fost adoptat cu 15 voturi
„pentru” si 7 „abtineri”.
Dl.consilier Lucas Laurian - Iulian , considera ca trebuie aprobata majorarea
pretului la apa rece dar trebuie analizate conditii si cotele în care se poate face
subventionarea pretului la apa. Conform întelegerilor europene tot ceea ce înseamna
subventie de stat sau de la bugete locale va disparea. Trebuie vazut în ce conditii vor
fi viabile din anul 2007.
Dl.Consilier Bogatu George , sustine ca vor disparea subventiile guvernamentale
si nu cele de la bugetele locale.
Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache, propune sa se aprobe proiectul asa cum a fost
initiat iar lista cu persoanele defavorizate care vor fi ajutate sa plateasca utilitatile va fi
aprobata în Consiliul Local , prin hotarâre, la fel ca pentru cei care primesc
abonamente de transport . Transa de 20% trebuia aprobata pâna pe 30 septembrie si de
aceea a trebuit aprobat proiectul de hotarâre în sedinta de azi.
Dl.consilier Lucas Laurian –Iulian – reaminteste ca subventionarea la Transport
Public se face prin lege si crede ca ar trebui sa se gaseasca o fundamentare juridica
pentru a fi legala si subventia la pretul apei . Aceasta va fi aprobata în consiliu daca va
fi legala.
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5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul
d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii a
Consiliului Local al Municipiului Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-si
exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre, în forma prezentata:
NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

CONTRA

ABTINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
X
22

Proiectul de privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a
listelor de investitii a Consiliului Local al Municipiului Bacau, a fost adoptat cu
unanimitate - 22 voturi „pentru”.

22

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
aprobarea utilizarii temporare, sub forma de împrumut, a unei sume de bani din fondul
de rulment al Consiliului Local al Municipiului Bacau, pentru acoperirea golurilor de
casa provenite din decalaje între veniturile si cheltuielile anului curent.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate 1 în vederea avizarii proiectului de
hotarâre , favorabil.
Dl. Primar Ing.Romeo Stavarache, arata ca fondul de rulment care a ramas si
anume o suma de 120 miliarde lei , poate fi folosit doar pentru investitii si vine cu
exemplul extinderii si modernizarii Primariei Bacau, noul sediu de pasapoarte, lucrare
care a început si nu poate fi finalizata . Nu pot fi cheltuiti toti banii ci doar o parte ca
o forma de împrumut, care vor trebui pusi înapoi pâna la sfârsitul anului.
Dl.Botomei Vasile, paraseste sala nu înainte de a adresa consilierilor locali
si domnului Primar expresia „ Domnule Primar ramâne cum am stabilit , sunteti
corupti „ .
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-si
exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre, în forma prezentata:
NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Iesit din sala
X
X
X
23

CONTRA

ABTINERI

21.
22.
23.

POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

ABSENT
X
X
21

Proiectul de privind aprobarea utilizarii temporare, sub forma de împrumut, a unei
sume de bani din fondul de rulment al Consiliului Local al Municipiului Bacau, pentru
acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje între veniturile si cheltuielile anului
curent, a fost adoptat cu 21 de voturi „pentru”.
7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul dlui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, de la bugetul local a
sumei de 247.000 RON, în vederea organizarii Festivalului „ZILELE BACAULUI”
editia a X-a, ce va avea loc la Bacau în perioada 5-8 Octombrie 2006.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

Dl.consilier Lupu Gabriel Stanica – întreaba ce înseamna promovarea toaletelor
ecologice rezerva - 100 milioane lei.
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache – afirma ca în fiecare an se închiriaza aceste
toalete ecologice care sunt necesare în perioada unor anumite sarbatori – manifestari.
D-na Marcu Viorica - Director la Directia Servicii Publice informeaza ca
s-au achizitionat deja 2 toalete care au fost amplasate cu ocazia acestor sarbatori.
Contractul de achizitie este din luna iulie, aceste nu s-au achizitionat din banii
festivalului.
Dl.Tomescu Ionut , afirma faptul ca aceste toalete au fost necesare în numar
mai mare pentru ca în acest an festivalul se va desfasura în locatii diferite – insula de
agrement , Catedrala si nu în ultimul rând Teatrul de Animatie, fiecare din ele având
nevoie de toalete.
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1 si 4 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-si
exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre, în forma prezentata:
NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA

X
X
24

CONTRA

ABTINERI

3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Iesit din sala
X
X
X
X
Iesit din sala
X
X
X
ABSENT
X
X
20

Proiectul de hotarâre privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al
Municipiului Bacau, de la bugetul local a sumei de 247.000 RON, în vederea
organizarii Festivalului „ZILELE BACAULUI” editia a X-a, ce va avea loc la Bacau
în perioada 5-8 Octombrie 2006, a fost adoptat cu 20 de voturi „pentru”.
8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 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 S.A.
Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Dl. consilier Corodeanu Gabi , precizeaza ca ar dori sa stie daca cineva de la
Transportul Public este în sala. Doreste sa informeze ca în Universitatea Bacau exista
în fiecare an 10 studenti din tari ca Anglia, Franta, Spania, care vin cu bursa si nu
beneficiaza de abonament gratuit la transport public. Pentru studentii din Romania
exista o subventie de 50% si întreaba daca s-ar putea face ceva si în favoarea
studentilor straini.
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Dl. consilier Lucas Laurian -Iulian , arata ca oricare dintre studentii români care
pleaca cu burse , la studii în Europa , îsi platesc singuri transportul public . Nu întelege
logica solicitarii d-lui consilier Corodeanu , studentii straini neaducând nici un serviciu
tarii în care studiaza.
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-si
exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre, în forma prezentata:
NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

CONTRA

ABTINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
X
22

Proiectul 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 S.A. Bacau, a fost adoptat cu 22 de voturi „pentru”.
9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
aprobarea listelor nominale pe luna OCTOMBRIE 2006 a unor categorii de persoane
defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente gratuite sau cu
reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o
perioada de la o luna la trei luni.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
26

Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1 si 4 în vederea avizarii proiectului
de hotarâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului
verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
S-a procedat prin vot secret, pentru
exprimarea optiunii în legatura cu
proiectul de hotarâre privind aprobarea listelor nominale pe luna OCTOMBRIE
2006 a unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care
beneficiaza de abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul
urban cu mijloace de transport în comun pe o perioada de la o luna la trei luni.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
3. 21 de voturi pentru aprobarea listelor nominale pe luna OCTOMBRIE 2006 a
unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de
abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe o perioada de la o luna la trei luni. – S-a adoptat
4. 0 împotriva.
5. 1 vot nul.
10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul
d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci în cimitirul civil Sarata din Bacau,
domnului Marc Florian din Bacau, beneficiar a Legii nr.189/2000.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1 si 5 în vederea avizarii proiectului
de hotarâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului
verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii în legatura cu proiectul de
hotarâre privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci in cimitirul civil
Sarata din Bacau, domnului Marc Florian din Bacau, beneficiar a Legii nr.189/2000.
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Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
Nr.
crt.

1.

2.

NUMAR DE VOTURI
PENTRU CONTRA NULE

Art.1 Se acorda la cerere, cu titlu gratuit, domnului Marc Florian, din
Bacau, str. Panselelor nr.2, sc. D, ap. 11, un loc de veci in Cimitirul civil
’’Sarata’’ din Bacau, fiind beneficiar 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 stramutat in alta localitate decat cea de
domiciliu. – S-a adoptat
Art.2 Societatea Comerciala <Luvis> SRL. Bacau, care are concesionat
Cimitirul ’’Sarata’’ va pune in posesie persoana prevazuta la art.1.

21

-

1

21

-

1

– S-a adoptat

11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul
d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
avizarea unui schimb de locuinte atribuite de Consiliul Local al Municipiului Bacau,
între chiriasii IRAVA COSTEL, din Bacau, str. Mioritei nr.88A, Sc.B, ap.8 si
PATRASCU BOGHIU AURELIAN, din Bacau, str. Mioritei nr.88A, Sc.B, ap.23,
locuinte detinute cu chirie de cei în cauza.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Dl.consilier Marcu Costica , aduce la cunostinta consilierilor locali faptul ca la
comisia 4 –Comisia pentru activitati culturale , culte, învatamânt sanatate, familie ,
munca si protectie sociala , protectie copii, sport si ocrotirea monumentelor se doreste
ca SPAS sa urmareasca fiecare familie din cele doua care fac schimb sa aiba plata
utilitatilor la zi.
Dl. consilier Lucas Laurian –Iulian prezinta situatia unui cetatean care a
plecat dintr-o locuinta, a platit totul la zi unde a stat, iar acolo unde s-a mutat au fost
restante si acum este actionat în judecata pentru acele datorii . În acest sens îl roaga pe
dl.Viceprimar Onica Nicolae sa îi dea un raspuns .
Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici , mentioneaza ca nu exista nici o baza
legala pentru a i se pretinde unui locatar, pentru locuinta nou primita, sa plateasca
datoriile la întretinere .
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Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului
verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii în legatura cu proiectul
de hotarâre privind avizarea unui schimb de locuinte atribuite de Consiliul Local al
Municipiului Bacau, intre chiriasii IRAVA COSTEL, din Bacau, str. Mioritei nr.88
A, sc.B, ap.8 si PATRASCU BOGHIU – AURELIAN, din Bacau str. Mioritei nr.88
A, sc.B, ap.23, locuinte detinute cu chirie de cei in cauza.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
Nr.
crt.

1.

NUMAR DE VOTURI
PENTRU CONTRA
NULE

Art 1 Se avizeaza schimbul de locuinte atribuite cu chirie de catre Consiliul
Local al Municipiului Bacau, solicitat de catre titularii de contracte de locuinte,
in sensul ca:
a) Domnul IRAVA COSTEL, va locui in locuinta din Bacau, str. Mioritei
nr.88 A, sc.B, ap.23, apartament cu 2 camere, oferit la schimb de PATRASCU
BOGHIU - AURELIAN
b) Domnul PATRASCU BOGHIU – AURELIAN, va locui in locuinta din
Bacau, str. Mioritei nr.88 A, sc.B, ap.8, apartament cu 3 camere, oferit la
schimb de IRAVA COSTEL.

21

-

1

21

-

1

S-a adoptat
2.

Art 2 Serviciul Contracte, Evidenta incasari debite, din cadrul Directiei de
Patrimoniu va intocmi noile contracte de inchiriere in baza prezentei hotarari,
facandu-se mentiunea in contract ’’Locuinta cu chirie obtinuta la schimb’’

S-a adoptat

12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui
primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau, a primarului si
viceprimarilor si a reprezentantilor primarului Municipiului Bacau, pe centre bugetare,
licee, scoli si gradinite, pentru a face parte din Consiliul de administratie, ale unitatilor de
învatamânt preuniversitare din Municipiul Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 4 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului
verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
29

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii în legatura cu proiectul
de hotarâre privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al Municipiului
Bacau, a primarului si viceprimarilor si a reprezentantilor primarului Municipiului
Bacau, pe centre bugetare, licee, scoli, si gradinite, pentru a face parte din Consiliul
de administratie, ale unitatilor de invatamant preuniversitare din Municipiul Bacau
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22

Nr.
crt.

1.

2.

NUMAR DE VOTURI
PENTRU CONTRA NULE

Art.1 Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al
Municipiului Bacau, a primarului si viceprimarilor, precum si a
reprezentantilor primarului Municipiului Bacau, pe centre bugetare, licee,
scoli, si gradinite, pentru a face parte din Consiliul de administratie, ale
unitatilor de invatamant preuniversitare din Municipiul Bacau, conform
Tabelului Nominal, anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare
S-a adoptat
Art.2 Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga HCL.
nr.295/31.10.2005. S-a adoptat

20

1

1

20

1

1

Dl.Consilier Bârzu Ilie, roaga executivul ca sa se transmita la unitatile de
învatamânt , licee, scoli , repartizarea reprezentantilor primariei si consiliului local .
13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul
d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre pentru
modificarea H.C.L. nr.18/27.02.2006, numai cu privire la componenta nominala a
„Comisiei Municipale” pentru analiza si selectarea cererilor acordarii sprijinului
financiar studentilor care urmeaza cursuri universitare de lunga durata în strainatate,
precum si absolventilor cursurilor universitare de lunga durata, în ambele situatii,
beneficiarii burselor de studii oferite de alte state.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului
verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
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S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii în legatura cu proiectul
de hotarâre pentru modificarea HCL. nr.18/27.02.2006, numai cu privire la
componenta nominala a ,,Comisiei Municipale’’ pentru analiza si selectarea cererilor
acordarii sprijinului financiar studentilor care urmeaza cursuri universitare de lunga
durata in strainatate, precum si absolventilor cursurilor universitare de lunga durata,
in ambele situatii, beneficiarii burselor de studii oferite de alte state
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat

Nr.
crt.

1.

2.

- 22

NUMAR DE VOTURI
PENTRU CONTRA NULE

Art.1 Se modifica componenta nominala a ’’Comisiei Municipale’’ 21
pentru analiza si selectarea cererilor acordarii sprijinului financiar
studentilor care urmeaza cursuri universitare de lunga durata in strainatate
beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum si
absolventilor cursurilor universitare de lunga durata, beneficiari ai
studiilor oferite de alte state, dupa cum urmeaza :
a) Se elibereaza din componenta comisiei, doamna Genes Sorina,
fost Director Economic, incetandu-si raporturile de serviciu cu institutia
noastra.
b) Se completeaza comisia cu un alt membru, respectiv domnisoara
Vinerica Clementina care indeplineste functia de Sef Serviciu financiarcontabil la Directia Economica - S-a adoptat
Art.2 Toate celelalte prevederi ale HCL.nr.18/27.02.2006, sunt si raman in
18
vigoare. - S-a adoptat

-

1

-

4

14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul
d-lui Viceprimar Onica Nicolae pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotarâre privind
aprobarea includerii în Programul anual de actiune 2006 a
blocurilor de locuinte- condominii din municipiul Bacau, realizate în perioada 19501990, în vederea reabilitarii termice în scopul cresterii eficientei energetice a cladirii,
prin reducerea consumurilor si pierderilor energetice.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3, 4 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Dl.consilier Munteanu Petru, întreaba de ce anul 2006 mai este prins în program.
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Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache a revenit în sala si îi raspunde ca în anul 2006
s-a facut licitatia pentru audit energetic si expertiza tehnica. Pentru toate aceste
blocuri din anul 2007 se va intra pentru executie.
Dl.consilier Lucas Laurian-Iulian, întreaba cu ce bani se fac aceste reabilitari la
blocuri, si cam cât ar costa pe mp aceste reabilitari.
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache, arata ca exista un program de reabilitare
aprobat de Guvernul României pentru anii 2006-2009 pentru locuintele construite
înainte de anul 1985.
Valoarea lucrarilor de reabilitare este suportata în procent de
33% prin
contributia Asociatiilor de locatari, 33% va pune autoritatea locala si restul de 33%
Guvernul României.
Este posibil ca aceste cuantumuri sa sufere modificari , dar faptul ca mai multe
locuinte din municipiul Bacau vor beneficia de acest program , este un lucru benefic.
Sunt cca 1200 de blocuri, dar la nivelul tarii pâna acum o luna erau cuprinse doar
600 de blocuri.
Referitor la costuri, nu stie pretul final , dar s-au facut niste estimari iar cifra ar fi
de cca. 60 Euro/mp , ceea ce ar însemna lucrari la subsol, acoperis , fatada si
instalatii interioare. Multumeste Directiei Patrimoniu care a lucrat si lucreaza la
demararea acestui proiect.
Daca se va reusi ca în anul 2007 sa se primeasca finantare pentru 180 blocuri, în
bani va reprezenta cca 25 milioane Euro.
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domniloir consilieri pentru a-si
exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre, în forma prezentata:
NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CONTRA

ABTINERI

20.
21.
22.
23.

PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

X
ABSENT
X
X
22

Proiectul de hotarâre privind aprobarea includerii în Programul anual de actiune
2006 a blocurilor de locuinte- condominii din municipiul Bacau, realizate în perioada
1950-1990, în vederea reabilitarii termice în scopul cresterii eficientei energetice a
cladirii, prin reducerea consumurilor si pierderilor energetice, a fost adoptat cu 22 de
voturi „pentru”.
15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul
d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
solutionarea de catre Consiliul Local al municipiului Bacau a solicitarii de revocare a
H.C.L. nr.200 din 31.07.2006, H.C.L. nr.196 din 31.07.2006, H.C.L. nr.224/31.08.2006
si H.C.L. nr.226 din 31.08.2006 formulata de Botomei Vasile, prin Cabinet Individual
de Avocatura Botomei Vasile, cu sediul în Bacau, str. Republicii, nr.27, Sc.A, ap.1.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului
verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
S-a procedat prin vot secret, pentru
exprimarea optiunii în legatura cu
proiectul de hotarâre privind solutionarea de catre Consiliul Local al municipiului
Bacau a solicitarii de revocare a H.C.L. nr. 200 din 31.07.2006, H.C.L. nr. 196 din
31.07.2006, H.C.L. nr. 224/31.08.2006 si H.C.L. nr. 226 din 31.08.2006 formulata
de Botomei Vasile, prin Cabinet Individual de Avocatura Botomei Vasile, cu sediul
în Bacau, str. Republicii, nr. 27, Sc. A, ap.1
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti
- 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
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Nr.
crt.

1.

NUMAR DE VOTURI
PENTRU CONTRA NULE

Articol unic – Se resping „ contestatiile”nr.34941/14.09.2006 si
32787/28.08.2006 formulate de Botomei Vasile, prin Cabinet Individual
de Avocatura Botomei Vasile, cu sediul în Bacau, str. Republicii, nr. 27,
ap.1, prin care se solicita revocarea Hotarârilor Consiliului Local
nr.200/31.07.2006, nr.196/31.07.2006, nr.224/31.08.2006 si Hotarârea
Consiliului Local nr. 226/31.08.2006. – S-a adoptat

22

-

16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul
d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
aprobarea ofertei de donatie sub beneficiu de inventar, a unui teren în suprafata de 394
m.p. situat în strada Depoului facuta Consiliului Local al Municipiului Bacau , de catre
Ficau Laurentiu si Ficau Gabriela din Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1 si 5 în vederea avizarii proiectului
de hotarâre , favorabile.
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache , arata ca aceasta familie face o donatie de
teren pentru construirea unui drum, un acces pentru strada Depoului.
Dl.consilier Lucas Laurian -Iulian , întreaba ce face primaria pentru aceasta
familie.
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache , precizeaza ca aceastia erau interesati sa
existe acel drum pe care îl construieste primaria si de care beneficiaza si ei .
Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului
verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii în legatura cu proiectul
de hotarâre privind aprobarea ofertei de donatie sub beneficiu de inventar, a unui
teren în suprafata de 394 mp situat in strada Depoului, facuta Consiliului Local al
Municipiului Bacau, de catre Ficau Laurentiu si Ficau Gabriela din Bacau
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
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-

Nr.
crt.

NUMAR DE VOTURI
PENTRU CONTRA NULE

1.

Art.1 – Se aproba oferta de donatie sub beneficiu de inventar, a terenului
în suprafata de 394 mp situat in strada Depoului, potrivit Anexei nr.1 parte
integranta din prezenta hotarâre, donatie facuta Consiliului Local al
Municipiului Bacau, de catre Ficau Laurentiu si Ficau Gabriela din Bacau,
str.Republicii bl. 40 ap. 22 . – S-a adoptat

22

-

-

2.

Art.2 - Directia de Patrimoniu va înscrie terenul în suprafata de 394 mp ,
în baza contractului de donatie, în inventarul domeniului public al
municipiului Bacau . – S-a adoptat

22

-

-

3.

Art.3 – Cheltuielile notariale aferente încheierii contractului de donatie,
vor fi suportate de la bugetul local, iar Primarul municipiului Bacau, va
împuternici prin dispozitie, persoana care va încheia contractul de
donatie la notarul public. – S-a adoptat

22

-

-

17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul
d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind
modificarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat de
catre S.C. SOTIS S.R.L. Bacau, situat în Bacau, Str. Razboieni, nr.7, conform
contractului de concesionare nr.15902/29.05.2000.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 2 si 3 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului
verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind
modificarea profilului de activitate pentru
constructia realizata pe
terenul
concesionat de catre S.C. SOTIS S.R.L. BACAU, situat in Bacau, Str. Razboieni,
nr. 7, conform contractului de concesionare nr. 15902/29.05.2000
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
Nr.
crt.

1.

NUMAR DE VOTURI
PENTRU
CONTRA NULE

Art. 1 - Se aproba modificarea profilului de activitate pentru constructia
realizata pe terenul concesionat de catre S.C. SOTIS S.R.L. BACAU,
situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. RAZBOIENI, NR. 7, din
activitatea de ALIMENTATIE PUBLICA in activitatea SEDIU
SOCIETATE – ACTIVITATI BANCARE. – S-a adoptat
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21

1

-

2.

3.

Art. 2 – Taxa de concesionare anuala/m.p., stabilita in baza Hotararii
Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 29 din 21.02.2000, se
modifica conform obiectului de activitate stabilit la ART 1, la suma de
33,9 leiRON/m.p./an, la nivelul anului fiscal 2006. – S-a adoptat
Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de concesionare nr.
15902/29.05.2000, sunt si raman in vigoare – S-a adoptat

21

1

-

21

-

1

18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul
d-lui consilier Marcu Costica pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de
hotarâre privind
stabilirea numarului de persoane, pentru fiecare partid politic
câstigator al alegerilor locale, care sa fie împuternicite de a reprezenta interesele
municipiului Bacau, în A.G.A. si Consiliul de administratie la S.C. CET S.A. Bacau si
în Consiliul de administratie la R.A.G.C. Bacau, respectându-se configuratia politica
de la ultimele alegeri locale din anul 2004.
Initiatori: CONSILIERI LOCALI
Dl.consilier Marcu Costica, afirma ca materialul a fost la mapa, pe fond acest
proiect de hotarâre s-a facut în scopul aplicarii ultimelor modificari a Legii
nr.215/2001 . Practic s-a propus modificarea componentei consiliilor de administratie
de la CET S.A si RAGC Bacau si nu crearea altora noi .Nu s-a cerut aplicarea
retroactiva a legii. În tara sunt judete care au trecut la aplicarea art.38(1) din lege
inclusiv Consiliul Judetean Bacau. Deci componenta Consiliilor de Administratie de la
RAGC Bacau si CET S.A Bacau trebuie sa reflecte configuratia politica de la ultimele
alegeri locale care a fost si optiunea electoratului din acest municipiu chiar daca
ulterior aceasta optiune a fost dezamagitoare.
Dl.consilier Bogatu George, arata ca tinând cont ca si grupul PSD este initiatorul
acestui proiect doreste sa-si expuna punctul de vedere . Atunci când a fost întocmit
proiectul , legea s-a interpretat ca atare si a fost corect. Stie ca atunci a fost aplicata în
tara la fel. În conditiile în care exista o adresa a autoritatii - Ministerului
Administratiei si Internelor , semnata de un Secretar de stat care si-a asumat
responsabilitatea pentru precizarea facuta, îsi retrage initiativa , demersul
nemaijustificându-se.
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, arata ca nu exista aviz de legalitate la
acest proiect de hotarâre, motivându-si opinia.
Singurul cadru legal care reglementeaza schimbarea membrilor consiliilor de
administratie este Legea nr.15/1990. Potrivit acestei legi mandatul unui membru al
consiliului de administratie este de 4 ani, acestia pot fi schimbati, jumatate din ei,
dupa 2 ani, sau în situatia prevazuta de alineatul 3 în cazul în care se constata ca un
membru nu este corespunzator. Invocarea art.38(1) din Legea nr.215/2001 modificata,
nu poate atrage schimbarea componentei acestor consilii de administratie în
integritatea lor deoarece Legea 215 reglementeaza administratia publica locala si nu
functionarea si componenta consiliilor de administratie. Daca legiuitorul , la sfârsitul
legii , ar fi prevazut ca orice dispozitie contrara se abroga , poate s-ar fi considerat ca
acele dispozitii din Legea 15/1990 sunt contrare acestora.
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Mai exista un amanunt, deloc de neglijat, respectiv art.1 din Codul civil si art.15
din Constitutie, care arata ca legea niciodata nu retroactiveaza. În momentul în care
legiuitorul a avut în vedere în Legea 215 modificata, sintagma „ultimele alegeri
locale”, nu s-a referit la alegerile din anul 2004 ci , potrivit acestui principiu, alegerile
care vor deveni ultime dupa data aparitiei acestei legi.
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache, promite ca ori de câte ori un membru al
Consiliului de Administratie este necorespunzator, va propune schimbarea sa .
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, arata ca la Consiliul Judetean poate
s-a procedat la modificarea Consiliului de Administratie dar nu în temeiul art.38(1) .
Dl.consilier Munteanu Petru , precizeaza ca indiferent cum se va termina acest
demers, si îl contrazice pe dl. secretar, administratorii unei societati, chiar daca sunt
alesi pentru 4 ani, sunt revocabili , eventual statutul societatii poate prevedea ca ei sunt
alesi sau pot fi revocati în anumite conditii , deci a revoca administratorii unei societati
nu este un argument pe care Ministerul Administratiei si Internelor l-a dat. Deasemeni
considera ca este dezonorant acest raspuns deoarece contine multe greseli de redactare
( ex Legea nr.276 în loc de Legea nr.286) .
Se prezinta avizele de legalitate nefavorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei nu îsi dau acordul de sustinere
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul nefavorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , nefavorabile.
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-si
exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre, în forma prezentata:
NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA

CONTRA

ABTINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

X
X
X
X
X
ABSENT

4

X
X
16

2

Proiectul de hotarâre privind stabilirea numarului de persoane, pentru fiecare
partid politic câstigator al alegerilor locale, care sa fie împuternicite de a reprezenta
interesele municipiului Bacau, în A.G.A. si Consiliul de administratie la S.C. CET
S.A. Bacau si în Consiliul de administratie la R.A.G.C. Bacau, respectându-se
configuratia politica de la ultimele alegeri locale din anul 2004, nu a fost adoptat
obtinând 4 voturi „pentru”, 16 voturi”contra” si 2 voturi „abtinere”.
19-25. Se trece la punctele 19-25 ale ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da
cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la
proiectele de hotarâre de la nr.19 la nr.25, dupa cum urmeaza :
19.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
Construire Locuinta si Împrejmuire Teren, str. Ciresoaiei, nr.1, din municipiul Bacau,
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: ANCUTA VICTOR
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
20.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
Construire 2 OBIECTIVE ALCATUITE FIECARE DIN LOCUINTA CUPLATA
P+DM, PISCINA SI FOISOR, str. Cl. Romanului nr.162 H si nr.162 I, din municipiul
Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: UNGUREANU IULIAN-MIHAI SI CATUNEANU ANCAIOANA
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
21.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
Construire HALA ÎMBUTELIERE VIN SI ÎMPREJMUIRE, STR. REPUBLICII,
nr.188, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: S.C. TRANSAX S.R.L.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
22.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
Construire Locuinta P+M, str. Mr. ALEXANDRU VELICAN, nr.11, din municipiul
Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: PAVELUC GHEORGHE
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
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23.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
Construire SPATIU COMERCIAL (EXTINDERE),
str. MILCOV, nr.140, din
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: S.C. S.O.S. MARKETING S.R.L.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
24.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
Construire Locuinta Unifamiliala P+1, str. Cl. Moldovei, nr.12, din municipiul Bacau,
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: ISACESCU DUMITRU-DANIEL
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
25.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
Construire Locuinta P+1 si împrejmuire teren, str. Gheorghe Vrânceanu, nr.12, din
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: PETROVICI ADRIAN SI NICOLETA
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectele de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
aceste proiecte de hotarâre si prezinta rapoartele favorabile.
Se prezinta rapoartele comisiei de specialitate 2 în vederea avizarii proiectelor de
hotarâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie , da citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru
unor PUD-uri si a unor PUZ-uri

exprimarea optiunii în legatura cu aprobarea

1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
Nr.
crt.
1. 19.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru Construire Locuinta si Împrejmuire Teren, str. Ciresoaiei, nr.1, din
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: ANCUTA VICTOR
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU – S-a adoptat
2. 20.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru Construire 2 OBIECTIVE ALCATUITE FIECARE DIN
LOCUINTA CUPLATA P+DM, PISCINA SI FOISOR, str. Cl. Romanului nr.162
H si nr.162 I, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren
proprietate particulara. -BENEFICIARI: UNGUREANU IULIAN-MIHAI SI
CATUNEANU ANCA-IOANA
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU - S-a adoptat
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Numar de voturi
Pentru Contra Nule
22
-

19

2

1

3.

4.

5.

6.

7.

21.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru Construire HALA ÎMBUTELIERE VIN SI ÎMPREJMUIRE, STR.
REPUBLICII, nr.188, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe
teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: S.C. TRANSAX S.R.L.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU - S-a adoptat
22.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru Construire Locuinta P+M, str. Mr. ALEXANDRU VELICAN, nr.11,
din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: PAVELUC GHEORGHE
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU - S-a adoptat

20

2

-

22

-

-

23.Proiect de hotarâre privind aprobarea Pla nului Urbanistic de Detaliu
pentru Construire SPATIU COMERCIAL (EXTINDERE), str. MILCOV, nr.140,
din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: S.C. S.O.S. MARKETING S.R.L.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU - S-a adoptat
24.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
Construire Locuinta Unifamiliala P+1, str. Cl. Moldovei, nr.12, din municipiul
Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: ISACESCU DUMITRU-DANIEL
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU - S-a adoptat
25.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
Construire Locuinta P+1 si împrejmuire teren, str. Gheorghe Vrânceanu, nr.12,
din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: PETROVICI ADRIAN SI NICOLETA
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU - S-a adoptat

20

1

1

21

1

-

22

-

-

26A. Se trece la punctul 26A al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da
cuvântul d-lui consilier Bîrzu Ilie
pentru a prezenta Expunerea de motive la
proiectul de hotarâre privind modificarea H.C.L. nr.205/31.07.2006 privind aprobarea
acordarii „Diploma de Onoare” si premierea în bani familiilor care au împlinit si
depasit 50 de ani de casatorie, cu domiciliul în municipiul Bacau.
Initiatori: CONSILIERI LOCALI
Dl.presedinte de sedinta Lupu Gabriel Stanica întreaba executivul daca se poate
estima cam la ce suma se ridica aceste cheltuieli. Precizeaza ca suma va fi primita o
singura data de persoanele în cauza.
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache, îi informeaza pe cei prezenti ca suma ar fi în
jur de 4 miliarde lei . Sunt în jur de 800 de familii în municipiul Bacau.
Dl.consilier Lucas Laurian- Iulian , întreaba daca acestea sunt premii de
consolare .
Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache, precizeaza faptul ca, proiectul de hotarâre a
fost initiat de consilieri.
Dl.consilier Marcu Costica, arata ca din noul context rezulta ca cei care împlinesc
50 ani de casnicie în cursul anului sunt exclusi. Ar trebui formulat în asa fel încât sa
fie cuprinsi toti .
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Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-si
exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre, în forma prezentata:
NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

CONTRA

ABTINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
X
17

-

5

Proiectul de hotarâre
privind
modificarea H.C.L. nr.205/31.07.2006 privind
aprobarea acordarii „Diploma de Onoare” si premierea în bani familiilor care au
împlinit si depasit 50 de ani de casatorie, cu domiciliul în municipiul Bacau, s-a
adoptat cu 17 voturi „pentru” si 5 „abtineri”.
26.B. Se trece la punctul 26 B al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da
cuvântul
d-lui primar pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de
hotarâre privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a
Caietului de Sarcini si a Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru contractarea unui
studiu de oportunitate în vederea stabilirii eficientei asocierii în participatiune între
S.C. CET S.A. Bacau si R.A.G.C. Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
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Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 , 3, 4 si 5 în vederea avizarii
proiectului de hotarâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului
verbal încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind
aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a Caietului de Sarcini si a
Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru contractarea unui studiu de oportunitate în
vederea stabilirii eficientei asocierii în participatiune între SC CET SA Bacau si
RAGC Bacau.
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Art. 1 Se aproba caietul de sarcini pentru selectarea si contractarea
serviciilor de consultanta în vederea efectuarii unui studiu de oportunitate
privind eficienta asocierii în participatiune între SC CET SA Bacau si
RAGC Bacau, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarâre.
- S-a adoptat
Art. 2 Se aproba componenta comisiei de evaluare a ofertelor în vederea
contractarii serviciilor de consultanta necesare efectuarii unui studiu de
oportunitate privind eficienta asocierii în participatiune între SC CET SA
Bacau si RAGC Bacau, dupa cum urmeaza :
1. Constantin Scripat
Viceprimar
Presedinte
- S-a adoptat
2. Adrian Dospinescu
Director
membru
- S-a adoptat
3. Leonard Padureanu
Sef Serviciu UIP
membru
- S-a adoptat
4. Roxana Mironescu
Consilier local
membru
- S-a adoptat
5. Ilie Bârzu
Consilier local
membru
- S-a adoptat
6. Corneliu Gavrilescu
Consilier juridic
Secretar
- S-a adoptat
Art.3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza
Directia Tehnic Achizitii din cadrul Primariei Municipiului Bacau.
- S-a adoptat

NUMAR DE VOTURI
PENTRU CONTRA NULE
17
4
1

16

4

2

17

4

1

17

4

1

18

3

1

16

5

1

17

4

1

17

3

2

26.C. Se trece la punctul 26 C al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da
cuvântul d-nei consilier Dima Carmen pentru a prezenta Expunerea de motive la
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proiectul de hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 43/30.03.2006 si
abrogarea H.C.L. nr.201/31.07.2006, prin care s-a modificat si completat H.C.L. nr.43
din 30.03.2006 privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de
la bugetul local al municipiului Bacau pentru anul 2006 si a actelor procedurale anexa
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/02.12.2005.
Initiatori – CONSILIERI LOCALI

Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere pentru
acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizarii proiectului de
hotarâre , favorabil.
D-ra consilier Mironescu Roxana face precizarea ca la art.4 se specifica faptul
ca presedintii comisiilor de evaluare vor semna contractele încheiate între consiliul
local si beneficiar însa acest lucru nu este corect deoarece numai dl. primar poate face
acest lucru, fiind ordonator de credite . Propune eliminarea art.4 din proiectul de
hotarâre.

Dl. secretar Nicolae-Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru
a-si exprima votul în legatura cu amendamentul d-rei consilier Mironescu Roxana la
proiectul de hotarâre:
NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL
PLACINTA PETRU

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CONTRA

ABTINERI

21.
22.
23.

POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

ABSENT
X
X
22

Amendamentul propus de d-ra consilier Mironescu Roxana, de eliminare a art.4 din
proiectul de hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 43/30.03.2006
si abrogarea H.C.L. nr.201/31.07.2006, prin care s-a modificat si completat H.C.L.
nr.43 din 30.03.2006 privind aprobarea Programului anual al finantarilor
nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacau pentru anul 2006 si a actelor
procedurale anexa pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/02.12.2005, a fost adoptat
cu 22 de voturi „pentru”.

Se trece la procedura de vot secret pentru exprimarea votului în legatura cu proiectul
de hotarâre cu amendament si dl. consilier Bîrzu Ilie da citire procesului verbal
încheiat în acest sens, dupa cum urmeaza :
S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind
modificarea si completarea H.C.L. nr.43/30.03.2006 si abrogarea H.C.L.
nr.201/31.07.2006, prin care s-a modificat si completat H.C.L. nr.43 din 30.03.2006
privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul
local al municipiului Bacau pentru anul 2006 si a actelor procedurale anexa pentru
punerea în aplicare a Legii nr.350/02.12.2005
Initiatori – CONSILIERI LOCALI
1. Consilieri prezenti - 22
2. Numarul consilierilor care au votat - 22
Nr.
crt.
1.

Art.1. Se aproba modificarea si completarea H.C.L. nr.43/30.03.2006,
în sensul ca se numeste Comisia pentru Solutionarea Contestatiilor,
depuse de solicitantii care au facut propuneri de proiecte pentru
obtinerea de finantari nerambursabile, în urmatoarea componenta:
1.Presedinte
Jinga Maria, consilier juridic, Director executiv al
Directiei Juridice si Administratie Locala;
- S-a adoptat
2.Secretar
Jigau Dragos Cristinel economist, Director Executiv al
Directiei
Impozite si Taxe Locale
- S-a adoptat
3. Membru
Padureanu Rodica – Consilier Local - S-a adoptat
4. Membru
Ion Raducan – Consilier Local - S-a adoptat
5. Membru
Pintilie Emil – Consilier Local - S-a adoptat
6. Membru
Hârtescu Vasilica – Consilier Local - S-a adoptat
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NUMAR DE VOTURI
PENTRU CONTRA NULE
22
-

22

-

-

22
22
21

-

1

20

1

1

7. Membru

Pricope Corneliu –Director al Agentiei de Dezvoltare
Locala - S-a adoptat
2. Art.2. Se modifica si se completeaza Anexa 3 la H.C.L. 43/30.03.2006
privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la
bugetul local al municipiului Bacau pentru anul 2006 si a actelor
procedurale anexa pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/02.12.2005,
cu membri rezerva, comisiile având urmatoarea componenta:
COMISII DE EVALUARE A
PROIECTELOR/PROGRAMELOR CARE VOR PRIMI FINANTARI
NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI BACAU - S-a adoptat
Denumirea
Numele si prenumele
Functia si locul de
Comisiei
membrilor din comisie
munca
1.Sibisteanu Livia Liliana
Consilier Local
Cultura,
- S-a adoptat
Educatie, Tineret
2. Tuduriu Manuela
Auditor
si Mediu
- S-a adoptat
3.Manea Gabriel
Consilier Juridic
- S-a adoptat
4.Monoranu Pavel –
Sef Cabinet Primar
S-a adoptat
5.Vinerica Clementina
Sef Serviciu
- S-a adoptat
Contabilitate
Rezerve: 1. Cucu Iulia – Consilier programe – prognoze la Agentia de
Dezvoltare Locala - S-a adoptat
2. Bezarau Mioara – Consilier Juridic la Serviciul Juridic
Contencios - S-a adoptat
1. Bogatu George
Consilier Local
- S-a adoptat
Sport
2. Melinte Luminita - S-a
Auditor
adoptat
3. Lazarica Ionel - S-a adoptat
Consilier Juridic
4. Gioseanu Constantin - S-a
Inspector Cabinet
adoptat
Primar
5. Adam Bogdan - S-a adoptat Inspector
Specialitate Serviciul
Contabilitate
Rezerve: 1. Cioltan Ciprian - Inspector de specialitate la Agentia de
Dezvoltare Locala - S-a adoptat
2. Saghin Viorel - Consilier Juridic la Serviciul Juridic
Contencios - S-a adoptat
Culte
1. Bîrzu Ilie - S-a adoptat
Consilier Local
2. Melinte Luminita - S-a
Auditor
adoptat
3. Nasiescu Simona - S-a
Consilier Juridic
adoptat
4. Monoranu Pavel - S-a
Sef Cabinet Primar
adoptat
5. Patrascu Silviu - S-a
Consilier
adoptat
Rezerve: 1. Cerghici Marius - Consilier Marketing la Agentia de
Dezvoltare Locala - S-a adoptat
2. Gopsa Raluca - Consilier Juridic la Agentia de Dezvoltare
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21

1

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

21

1

22

-

22

-

-

22

-

-

19

1

2

21

-

1

22
20

1

1

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22
22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

-

Locala - S-a adoptat
Social
1. Popescu Adrian - S-a
adoptat
2. Calustian Ioana - S-a
adoptat
3. Bîlcu Irina - S-a adoptat

Consilier Local

22

-

-

Director Executiv
S.P.A.S
Sef Serviciu
B.P.V.H.
Inspector
Specialitate S.P.A.S.
Jurist S.P.A.S.

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

4. Bucsa Madalina - S-a
adoptat
5. Blagan George - S-a
adoptat
Rezerva : 1. Constantin Adrian Anghel - Consilier resurse umane la Agentia
de Dezvoltare Locala - S-a adoptat
3. Art.3. Se abroga H.C.L. nr.201/31.07.2006 privind modificarea H.C.L.
nr.43/30.03.2006 privind aprobarea Programului anual al finantarilor
nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacau pentru anul
2006 si a actelor procedurale anexa pentru punerea în aplicare a Legii
nr.350/02.12.2005. - S-a adoptat
4. Art.4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.43/2006, sunt si ramân în
vigoare. - S-a adoptat

Dl. Presedinte de sedinta –solicita d-lor consilieri sa faca propuneri pentru
presedintele de sedinta din lunile OCTOMBRIE si NOIEMBRIE 2006.
Dl. consilier Lupu Gabriel-Stanica propune pe dl. consilier Lucas Laurian-Iulian.
Nemaifiind alte propuneri, domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici , face apelul
d-lor consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu propunerea d-lui consilier Lupu
Gabriel - Stanica.
NUMELE SI PRENUMELE

VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BÎRZU ILIE
BLAGAN COSTICA
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRTESCU V.VASILICA
ION N.RADUCAN
LUCAS LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STANICA
MARCU COSTICA
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PADUREANU RODICA-LENUTA
PINTILIE EMIL

CONTRA

ABTINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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20.
21.
22.
23.

PLACINTA PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBISTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

X
Absent
X
X
21

1

Cu 21 de voturi „pentru” si o „abtinere”, a fost ales dl. consilier Lucas
Laurian-Iulian ca presedinte de sedinta pentru lunile octombrie si noiembrie .
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,
LUPU GABRIEL-STANICA

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

RT/NG/Ds.I-A-4/Ex.1
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