ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31.08.2006, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal
Bacău.
D-na Director Maria Jinga deschide şedinţa şi precizează că în conformitate
cu dispoziţiile art. 40 (1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică
locală, ulterior modificată şi completată, s-a convocat prin Dispoziţia nr. 1690 din
24.08.2006, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în şedinţă ordinară. Consilierii
au fost convocaţi în scris şi telefonic ( cu excepţia d-rei consilier Rodica- Lenuţa
Pădureanu care nu a răspuns la telefon).
În sală sunt prezenţi un număr de 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită
şi îşi poate începe lucrările.
Lipseşte din sală domnişoara consilier Rodica-Lenuţa Pădureanu care este în
concediu de odihnă ( absent motivat).
D-na Director Maria Jinga , supune atenţiei Consiliului Local, procesele
verbale ale şedinţelor din data de 31.07.2006 şi 22.08.2006 şi nefiind discuţii cu
privire la acestea face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul. Prezentăm
rezultatul votului într-un singur tabel pentru ambele procese verbale, deoarece
acesta a fost identic.
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BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
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Cu 22 de voturi „pentru“ , procesele verbale ale şedinţelor consiliului local
din 31.07.2006 şi 22.08.2006, au fost aprobate.
Dl. preşedinte de şedinţă - Lupu Gabriel-Stănică , asigură asistenţa că va
conduce lucrările şedinţei cu respectarea prevederilor legale şi ale Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Bacău şi invită
executivul ca în următoarele 30 de minute să răspundă întrebărilor şi interpelărilor
domnilor consilieri.
Dl. Consilier MARCU COSTICĂ – aduce în discuţie modul de efectuare al
lucrărilor de modernizare ale străzilor, la mai bine de 6 luni de la demararea lor în
cartierul C.F.R., ( în sală fiind prezent şi reprezentantul S.C.,,GLOBAL INVEST”),
motivat de faptul că au apărut foarte multe nemulţumiri, doleanţe, plângeri ale
cetăţenilor în care se arată că se apropie sezonul rece şi multe din aceste căi de acces
vor deveni impracticabile, aşa cum s-a întâmplat cu Str. Independenţei, anul trecut.
Anul acesta, pe strada Iasilor, s-a întâmplat un accident foarte grav, o persoană a
căzut într-un sanţ săpat pentru înlocuirea conductei de gaz şi a decedat, ceea ce este
un lucru inadmisibil. Există străzi blocate în totalitate şi în caz de incendiu, pe unde
va trece oare autospeciala? Cine este răspunzător pentru aceste lucruri şi ce se poate
face concret.
Dl. Consilier Bîrzu Ilie vine cu propunerea ca tot ce este legat de investiţii să se
analizeze în altă şedintă şi arată că mai mulţi cetăţeni doresc să ştie dacă din
septembrie C.E.T.-ul va asigura apă caldă sau nu . Un alt grup de cetăţeni, de pe
strada Mioriţei nr.6, este nemulţumit de faptul că la un punct de transformare al
E.O.N.-lui s-au făcut reparaţii la acoperiş şi toată mizeria rezultată din această
operaţie a fost lasată lăngă bloc. Ce măsuri se pot lua şi cine este răspunzător? O altă
problemă ce trebuie pusă în discuţie este cea referitoare la faptul că pe strada George
Bacovia se află mai multe cabinete medicale, iar pe o laterala exista o alee, o cale de
acces, al cărui zid de carămidă este căzut sau dărâmat şi nu se ştie cine este îndrituit
să rezolve aceste probleme şi în altă ordine de idei, dacă medicii de familie din
aceste cabinete sunt îndreptăţiti să achiziţioneze 250 m.p. teren în vecinătatea acestor
cabinete. De asemenea cetăţenii din cartierul Aviatori vor să afle dacă aleile dintre
blocurile acestui cartier vor fi reparate în această toamnă. Domnul consilier doreşte să
afle care este stadiul lucrărilor de reparaţii în şcoli şi dacă se poate face o analiză şi
prezenta un raport privind situaţia lucrarilor până la data de 15 septembrie.
Dl. Consilier PLĂCINTĂ PETRU arată că semaforul intrat în funcţiune odată
cu deschiderea SELGROS-ului, nu-si găseşte utilitatea, ci mai mult blochează
circulaţia decât o fluidizează, ţinându-se seama de faptul că în mai puţin de 50 m.
sunt două semafoare şi doreşte rezolvarea acestei probleme.
Dl. Consilier MUNTEANU PETRU arată că atât conform Legii 215/2001, cât
şi conform modificărilor aduse prin Legea nr.286 din 6 iulie 2006, Consiliul Local
are iniţiativă şi hotărăşte în toate problemele de interes local şi de asemenea Consiliul
Local hotarăşte darea în administrare, concesionarea şi închirierea bunurilor
proprietate publică a comunei sau oraşului şi vânzarea, concesionarea şi închirierea
bunurilor proprietate privată. Dumnealui are informaţii că executivul a închiriat
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anumite terenuri , terase, etc. fără să fi trecut prin Consiliul Local şi nici prin
Comisiile de Specialitate şi doreşte să ştie în baza carei legi sau hotarâre s-a facut
acest lucru şi pe viitor speră că executivul va ţine cont de Dipoziţiile art.38 lit. (a) şi
(b) din Legea 286/6 iulie 2006 şi orice vânzare, închiriere sau concesionare va trece
prin Consiliul Local sau măcar prin Comisiile de Specialitate.
Dumnealui aduce în discuţie şi problemele legate de o anume licitaţie, câştigata
de S.C.,,COMNEF” în care a fost implicat şi un fost consilier local, care a avut
onoarea să demisioneze din consiliul local. Presa locală a vorbit despre un document
prezentat la licitaţie, care nu era tocmai legal şi doreşte să afle cine a făcut parte din
comisia de licitaţie şi ce măsuri a luat executivul împotriva celor care au greşit,
deoarece consiliul local nu a fost informat în nici un fel şi se întreabă dacă nu s-au
mai întâmplat şi alte nereguli de atunci, pe care nici măcar presa nu le-a sesizat.
Dl. Consilier CRĂCIUN DRAGOŞ aduce la cunoştinţă o problemă a
locatarilor de la Asociaţia nr.33, care se plâng că nu li se ridică gunoiul de la
topoganele blocurilor. Tot pe strada Republicii, nr.1, imediat după pasarelă s-a turnat
o alee, dar s-a creat o pantă astfel încât toată apa se scurge la subsolul blocului din
vecinătate.
De asemenea dumnealui subscrie la ideea domnului Consilier Plăcintă,
referitoare la semaforul instalat lângă SELGROS.
D-l.Consilier mai arată că pe strada I.L.Caragiale s-au efectuat lucrări de
asfaltare, însă deşi nu a trecut decât o săptămână sau doua de atunci, strada se
prezintă foarte rău, cu multe denivelări care fac să trepideze volanul maşinii şi crede
că, ori stratul de asfalt este prea subţire, ori calitatea reţetei de asfaltare nu este foarte
bună.
D-na Consilier DIMA CARMEN a primit un număr de sesizări de la angajaţii
unor firme ce lucrează la magazinele de la etajul I de la Piaţa Centrală, care se plâng
că nu au apă curentă şi toaletă şi întreabă cum s-au dat autorizaţiile de funcţionare şi
autorizaţiile sanitare.
Dl. IOSUB GHEORGHE - Preşedinte al Consiliului Judeţean al Persoanelor
Vârstnice, roagă executivul să se implice în organizarea, pe data de 1 Octombrie
când este Ziua Intenaţională a Persoanelor Vârstnice, a unei festivităţi, aşa cum
procedează toate primăriile mari din ţară. De asemenea doreşte să fie ajutaţi în
găsirea unui sediu, în care să funcţioneze un club al pensionarilor. Crede că
problemele pensionarilor sunt pasate între Consiliul Judeţean şi Primărie, iar
pensionarii nu prea simt protectie socială.
Dl. Primar ing. ROMEO STAVARACHE face cunoscut faptul că de
asistenţa socială se ocupă d-na CALUSTIAN IOANA, iar pentru această iarnă
Guvernul României a dat o hotărâre cu reglementările de rigoare privind protecţia
socială a celor care au venituri foarte mici, sunt stabilite subvenţii atât pentru
persoanele fizice cu venituri mici, cât şi pentru C.E.T. , pentru combustibil. În ceea ce
priveşte găsirea unui sediu în care să funcţioneze un club al pensionarilor este rugată
d-na Calustian Ioana să răspundă.
D-na Director CALUSTIAN IOANA arată că în Bacău există un centru
pentru persoane vârstnice şi anume ,,CENTRU SPERANŢA” unde poate funcţiona
un club al pensionarilor, spaţiul permiţând acest lucru. Mai există Fundaţia pentru
Sprijin Comunitar care are parteneriat cu S.P.A.S.-ul şi care poate veni în sprijinul
persoanelor vârstnice, pensionari sau nu.
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Dl. Primar ing. ROMEO STAVARACHE arată că pentru a organiza Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice va încerca să găsescă resurse financiare, iar
dacă se vor găsi, trebuie făcut un proiect de hotărâre de rectificare de buget, pentru ca
aceşti bani să fie dati prin hotărâre de Consiliu Local.
Dl. Consilier LUCAŞ Laurian doreşte să afle de ce sunt nemulţumiţi
pensionarii, din moment ce d-na Calustian susţine că a făcut cunoscută pensionarilor
existenţa acestor spaţii şi întreabă ce este cu clădirea Gardienilor Publici.
Dl. IOSUB GHEORGHE arată că spaţiile respective nu sunt corespunzătoare,
sunt foarte mici şi nu pot fi amenajate pentru recreere şi agrement. Clădirea gardienilor
publici este a Consiliului Judeţean, dar a fost dată în folosinţă Primăriei şi acum nu
poate fi recuperată.
Dl. Primar ing. ROMEO STAVARACHE face cunoscut faptul că, Corpul
Gardienilor Publici a trecut cu tot cu patrimoniu la Poliţia Primăriei Municipiului
Bacău, prin semnarea unui PROTOCOL iar aceasta funcţionează şi în prezent în
această clădire. Chiar dacă în prezent Consiliul Judeţean vrea această clădire aşa ceva
nu se poate, deoarece acolo funcţionează aşa cum s-a mai spus, Poliţia Primăriei.
Dl. MARDARE informează că atunci când în această clădire funcţiona Corpul
Gardienilor Publici, acesta era organizat la nivel judeţean însă conform Legii 371
patrimoniul gardienilor a trecut la Poliţia Primăriei Municipiului Bacău .
Dl. Primar ing. ROMEO STAVARACHE arată că spaţiile din Piaţa Centrală
sunt spaţii private, iar autorizaţia de funcţionare se dă după ce se dau celelalte avize,
inclusiv cele sanitare. Cât priveşte reabilitarea străzilor din această vară, ea este făcută
pentru a închide toate fisurile, străzile fiind foarte degradate. Stratul care s-a pus este
un strat de uzură, care se pune de regulă peste stratul de beton şi care urmăreşte exact
configuraţia şi structura străzilor, neavând capacitatea de a nivela. Cu banii existenţi la
buget, deocamdată nu se pot demara lucrări de mai mare amploare. Referitor la
problemele din strada Republicii d-l Viceprimar Scripăţ se va ocupa de acestea şi se
vor căuta soluţii pentru remedierea situaţiei. Cât priveşte problema ridicată de d-l
Consilier Munteanu, privind licitaţiile şi inchirierea unor obiective, executivul cunoaşte
această situaţie, a informat organele în drept şi se aşteaptă ca acestea să se pronunţe
asupra falsului, ştiut fiind că fiecare participant la licitaţie face declaraţii pe propria
răspundere pentru documentele pe care le prezintă.
Dl. Consilier Munteanu Petru întreabă din nou dacă executivul nu are nici o
vină atunci când primeşte aceste documente .
Domnul Primar ing. ROMEO STAVARACHE arată că executivul nu se
poate pronunţa cu privire la veridicitatea celor înscrise în documente şi nici nu poate
face poliţie.
Dl. Consilier Munteanu Petru doreşte să afle dacă există sau nu o comisie
competentă, formată din specialişti, care se ocupă de licitaţii şi care studiază
documentele depuse.
Dl. Primar ing ROMEO STAVARACHE îl roagă pe d-l.Munteanu să nu
transforme şedinţa Consiliului Local într-o dispută politică.
Dl. Consilier Munteanu Petru afirmă că se interesează de aceste lucruri,
deoarece sunt implicaţi bani de la buget, documentul în cauză, provine tot de la o
instituţie a statului şi persoanele vinovate se pot găsi fără a fi nevoie să aşteptăm
răspunsuri de la alte autorităţi ale statului.
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Dl. Primar ing. STAVARACHE ROMEO afirmă că nu s-a făcut nici o
concesionare sau închiriere fără a se fi respectat legea şi d-na Director Maria Jinga, care
împreună cu secretarul primăriei răspund pentru legalitate, poate confirma acest lucru.
D-na Director MARIA JINGA confirmă faptul că, toate concesionările şi
închirierile s-au făcut cu respectarea legii, orice închiriere sau concesionare se
finalizează cu un contract. De asemenea taxele privind inchirierea şi concesionarea sunt
stabilite prin hotarâre a Consiliului Local. Cât priveşte terenurile şi terasele date în
folosinţă sezonier, ele sunt supuse regulilor stabilite tot de Consiliul Local, respectiv
taxele sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local prin care se instituie impozite şi
taxe locale, iar aprobarea pentru darea în folosintă se face conform Hotărârii
nr.175/2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial. Precizează că
pentru activităţile sezoniere se aplică o taxă de folosinţă a terenului şi nu de închiriere,
pentru care ar fi necesară încheierea unui contract.
Dl. Consilier Lucaş Laurian doreşte să afle care este formula prin care o persoană
îşi foloseşte terenul şi terasa pe perioada de sezon şi dacă taxa percepută este fixă.
D-na Maria Jinga face cunoscut faptul că activitatea acestor societăţi se
desfăşoară după eliberarea unei autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate şi se
percepe o taxă de autorizare şi o taxă de funcţionare conform hotărârii de consiliu local,
pe zi sau pe lună în funcţie de cum solicită autorizarea.
Dl. Conslier Munteanu Petru ridică o problemă vis-a-vis de o concesinare
privind o parcare de pe strada Narciselor, care nu a trecut prin vot în şedinţa Consiliului
Local şi totuşi persoanele în cauză au preluat locul de parcare.
D-na Director Maria Jinga crede că este posibil să fi preluat acel teren de la o
persoană fizică, dar se vor face verificări şi i se va răspunde d-lui consilier.
Dl. Primar ing.Romeo Stavarache precizează că în actuala adminitraţie s-a
respectat legea şi dumnealui crede că toţi funcţionarii o respectă, iar concesionările
sau făcut numai cu respectarea legii şi numai trecând prin consiliul local.
Referitor la semaforul instalat în vecinătatea SELGROS-ului, dumnealui a vorbit
cu factorii responsabili din Poliţia Primăriei Municipiului Bacău, din Poliţia Rutieră şi cu
firma care a efectuat lucrarea şi aşteaptă o soluţie de la Poliţia Rutieră.
Dl. Viceprimar ONICA NICOLAE arată că gândirea semaforizării aparţine unei
firme specializate care are contract cu SELGROS în toată ţara, însă studiul circulaţiei
rutiere nu se face pe hârtie ci practica întotdeauna îşi spune cuvântul. Dumnealui crede că
în 2-3 săptămâni se va găsi soluţia optimă pentru a se debloca şi fluidiza circulaţia în acea
zonă.
Dl. Consilier Lucaş Laurian consideră că problema nu este atât de simplă precum
pare şi întreabă executivul de ce semaforul se găseşte acolo din moment ce nu are studiul
făcut şi autorizaţia dată.
Dl. Primar ing.Romeo Stavarache face cunoscut faptul că semaforul în cauză are
autorizaţie pentru instalarare, însă practica a demonstrat că instalarea lui acolo nu a fost
soluţia cea mai bună şi se aşteaptă rezolvarea problemei de la firma specializată, în cauză.
Referitor la problema ridicată de dl. Bîrzu cu privire la suprafaţa de 250 m.p.din
jurul cabinetelor medicale, Preşedintele Colegiului Medicilor a înaintat atât
legiuitorului, cât şi executivului, guvernului, un memoriu prin care a solicitat lămuriri
în legătură cu această suprafată de 250 m.p., dacă această suprafaţă include sau nu şi
suprafaţa de teren de sub clădirea în care funcţionează cabinetele. Însă această
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problemă este a Consiliului Judeţean şi acesta va rezolva problema. În ceea ce
priveşte dărâmarea gardului, Poliţia Primăriei a preluat şi va elucida cazul.
Cât priveşte problema apei calde în municipiul Bacău, S.C.CET S.A. a făcut
demersuri la Guvern pentru a obţine subvenţii, pentru a se rezolva această problemă cu
care se confruntă oraşul Bacău, ţinând cont de faptul că anul trecut, datorită
inundaţiilor care au avariat podurile de la Adjud şi Ghimeş, nu s-a putut face
aprovizionarea cu cărbuni şi încălzirea pe gaz metan implică costuri suplimentare.
Guvernul României, în ultima şedinţă, a alocat anumite sume de bani oraşelor care se
confruntă cu această problemă, însă deocamdată nu se ştie cu exactitate cuantumul lor,
dar dumnealui crede că într-o săptămână –două consumatorii de la centrale termice vor
avea din nou apă caldă, iar cei ce sunt alimentaţi de la punctele termice vor avea apă
caldă în momentul în care se vor termina lucrările de reparaţii.
Dl. Director Drăguşanu vine cu precizarea că termenul limită pentru
finalizarea lucrărilor de reabilitare a punctelor termice este 15 septembrie.
Dl. Primar ing.Romeo Stavarache arată că de la începerea mandatului pentru
dumnealui a fost o prioritate ca în toate cartierele mărginaşe să se rezolve problemele
privind utilităţile, cât şi problemele legate de carosabil. În cartierul C.F.R. s-au făcut
cele mai multe reparaţii, peste 50 % din total, însă modernizarea acestor străzi ridică
probleme mari, deoarece conductele de gaz sunt la o înălţime necorespunzătoare, iar
multe din aceste conducte trebuiau de mult înlocuite. Aceste conducte aparţin unei
societăţi private, s-au purtat discuţii cu cei de la DISTRIGAZ NORD pentru ca şi ei să
introducă în programul lor de investiţii înlocuirea acestor conducte. Toate aceste
motive au dus la decalarea lucrărilor de reparaţii ale străzilor, însă dumnealui consideră
că decât să se facă acelaşi lucru de două ori, mai bine se rezolvă toate problemele
simultan, chiar dacă s-au prelungit lucrările de reparaţii în timp. Executivul speră că
până la venirea frigului se vor finaliza lucrările în curs de pe 4 străzi din acest cartier.
Dl. Director Tehnic de la S.C.,,GLOBAL INVEST” arată că lucrările sunt
într-un stadiu avansat, cu mici întârzieri datorate ploilor.
Dl. Consilier Lucaş Laurian întreabă dacă există prevăzut în contract un
termen pentru finalizarea lucrărilor.
Dl. Director precizează că există un termen de 3 luni din momentul începerii
lucrărilor.
Dl. Consilier Lucaş Laurian speră că societatea care efectuează lucrările, nu va
lăsa cartierul C.F.R. să intre în iarnă cu lucrări în desfăşurare, neterminate. Doreşte să
mai afle dacă în relaţia cu Primăria Bacău au fost divergenţe în ceea ce priveşte frontul
de lucru, facturile sau plăţile.
Dl. Director precizează că nu au fost probleme de nici un fel în relaţiile cu
Primăria Bacău.
Dl. Consilier Marcu Costică crede că nu este normal să se facă un şanţ, după
care timp de o lună şi jumătate să nu se mai lucreze nimic şi consideră că
S.C.GLOBAL INVEST trebuie să aibă o strategie de lucru în folosul cetăţenilor,
trebuie să se treacă la fapte şi lăsate deoparte cuvintele frumoase, în care dumnealui nu
mai are încredere.
Dl. Primar ing.Romeo Stavarache precizează că pentru lucrările şi întârzierile
DISTRIGAZ-ului nu răspunde primăria.
Dl. Consilier Lucaş Laurian aminteşte că era o vreme când nu se decoperta o
stradă până nu se făcea un studiu premergător, se organiza o şedinţă cu proprietarii de
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reţele, se aprobau sumele de bani şi apoi se demarau lucrările, fără ca cetăţenii să fie
afectaţi.
Dl. Primar ing.Romeo Stavarache arată că multe dintre conducte ieşeau din
termenul de uzură într-un termen de 1,2 sau 3 ani, motiv pentru care s-a negociat cu
EON-ul şi alţii pentru a se face investiţii cu anticipaţie pentru a nu distruge carosabilul
refăcut într-un interval scurt de timp.
Dl. Consilier Lucas Laurian crede că este necesar ca toate aceste studii şi
negocieri să fie făcute înainte şi nu după ce sunt făcute săpături.
Dl. preşedinte de şedinţă anunţă că cele 30 de minute care sunt alocate
interpelărilor s-au epuizeazat şi îl invită pe dl. Primar Ing. Romeo Stavarache să
prezinte lista de invitaţi şi ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Iniţiatori – Consilieri Locali
2.Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de numărarea voturilor secrete şi
stabilirea rezultatului votului, în Consiliul Local al Municipiului Bacău.
Iniţiatori – Consilieri Locali
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui studiu de oportunitate privind
eficienţa asocierii în participaţiune, pentru anumite tipuri de activităţi şi în final, a
fuziunii între S.C. CET S.A. Bacău şi R.A.G.C. Bacău , entităţi economice aflate în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Iniţiatori – Consilieri Locali
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de Administrare
nr.24461/01.08.2002/40/05.08.2002 şi a protocolului anexă, a actelor adiţionale nr.1 şi
nr.2/2002 la contract, având ca obiect sistemul de termoficare din Municipiul Bacău,
încheiat între Consiliul Local al municipiului Bacău şi S.C. CET S.A. Bacău, ca urmare a
încheierii Contractului de concesionare, precum şi trecerea cu plată în domeniul public al
Municipiului Bacău, a bunurilor din patrimoniul S.C. CET S.A. Bacău provenite din
investiţiile realizate în baza contractului de administrare.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu în vederea acordării de către
Guvern Consiliului Local al Municipiului Bacău , a unui ajutor financiar de urgenţă ,
pentru a se asigura funcţionarea S.C CET S.A Bacău , în iarna 2006-2007 şi
solicitarea Instituţiei Prefectului Bacău de a promova un proiect de hotărâre de
Guvern.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU - Retras de pe ordinea de zi.
6. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifului de producere, distribuţie şi
furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte, de către S.C. CET S.A. Bacău,
destinată consumatorilor urbani din municipiul Bacău, alimentaţi din centrale termice de
cvartal.
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Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
7.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe aflate în administrarea Regiei
Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, componente ale Staţiei de Epurare a
Apelor Uzate din Bacău, propuse pentru scoatere din funcţiune , valorificare prin
vânzare la licitaţie sau după caz , casare, în condiţiile legii.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Organigramei, , a Statului de
functii şi a numarului de personal , în formă unificată, ale Teatrului Municipal
« Bacovia » şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret « Vasile Alecsandri » din Bacău,
pentru anul 2006.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
9. Proiect de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli şi a listelor de investiţii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului
Bacău.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
10.Proiect de hotărâre
privind aprobarea depunerii proiectelor „Centrul de cazare
temporară a persoanelor fără adăpost” şi „O nouă şansă” şi darea spre administrare a
imobilului din Bacău, str. Henri Coandă, nr.9 către Serviciul Public de Asistenţă Socială
Bacău începând cu data de 01.09.2006.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
11. Proiect de hotărâre
privind aprobarea « Listei Nominale » cu propunerile
Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din
municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia
Consiliului Local al Municipiului Bacău, începând cu anul 2007.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
12.Proiect de hotărâre
privind aprobarea listelor nominale pe luna SEPTEMBRIE
2006 a unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău care beneficiază de
abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de
transport în comun pe o perioadă de o lună sau două luni.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Organigramei, a numarului de
personal, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale
Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, aprobate prin H.C.L. nr. 28/27.02.2006
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
14. Proiect de hotărâre privind blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate
neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului
Bacău; ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de
restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului
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public sau privat al municipiului Bacău, precum şi abrogarea H.C.L. nr.122 din
31.05.2006
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
15.Proiect de hotărâre
privind modificarea H.C.L. nr.27/27.02.2006, prin care s-a
aprobat constituirea unei comisii de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini
funcţia de administrator de imobil.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
16. Proiect de hotărâre privind avizarea unui schimb de locuinţe între Pruteanu
Cristina din Bacău, str.Teiului nr.13 şi Dinu Dorel din str.Vasile Alecsandri
nr.85 , locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi
deţinute cu chirie de cei în cauză.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren între Consiliul Local
al Municipiului Bacău şi S.C SOCALP S.A cu sediul în Bacău , B-dul Unirii nr.2
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
18. Proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Bacău , îşi exprimă
acordul de a se demara procedura de constituire a unei Societăţi Comerciale pe Acţiuni,
având ca acţionari principali pe Fotbal Club Municipal Bacău şi Consiliul Local al
Municipiului Bacău , împreună cu alte persoane juridice şi fizice, care doresc acest lucru.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului
Bacău, a iniţierii procedurilor legale în vederea cooperării şi asocierii cu persoane juridice
române sau străine, pentru a se realiza o bază sportivă în Municipiul Bacău. ( titlu modificat
după publicare dispoziţie)
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru
obiectivele „ Înlocuire reţea alimentare cu apă strada T.Vladimirescu ” ,
„ Înlocuire
reţea alimentare cu apă strada Ozanei ” , „ Înlocuire reţea alimentare cu apă strada
Procopie Strat ”, „ Înlocuire reţea alimentare cu apă strada Iaşilor ” ,
„ Înlocuire
reţea alimentare cu apă strada Dr.Istrati ” , din municipiul Bacău .
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru
21. Proiect de hotărâre
obiectivele „ Construire strada Vasile Lupu ” , „ Construire strada Muşcatelor ” , şi „
Construire strada Cerbului ” , din municipiul Bacău .
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE CENTRUL PENTRU SERVICII SOCIALE – CĂMIN DE
BĂTRÂNI, STR. AL. GHIOCEILOR , NR.2A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se
va realiza pe teren proprietate publică a Municipiului Bacău
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BENEFICIAR : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE ŞI COMERŢ – BIROURI
S+D1+D2+P+9E, STR. EROU CIPRIAN PINTEA , NR.27, din Municipiul Bacău,
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară .
BENEFICIAR : S.C. AGROINDUSTRIALA S.A.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + DM ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , STR.
DIGU BÂRNAT , NR. 4A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară
BENEFICIAR : COJOCARU LUCIAN
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S + P + M
ŞI ÎMPREJMUIRE, STR.
TRIUMFULUI , NR. 17A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară
BENEFICIAR : FRANCU MIHAI
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU,
PENTRU CONSTRUIRE 2 LOCUINŢE P + DM ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , STR.
FRUNZEI , NR.50, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate
particulară
BENEFICIARI : SAVA DĂNUŢ ŞI MIRELA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU AMPLASARE PROVIZORIE INSTALAŢIE DE DISTRIBUŢIE CU GAZ
PETROLIER LICHEFIAT (GPL) LA AUTOVEHICULE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN LA
LIMITA PROPRIETĂŢII, B-DUL UNIRII, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va
realiza pe teren proprietate particulară
BENEFICIAR : S.C. VIVIAN AUTO GAZ S.R.L.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, STR. CALEA MOLDOVEI , NR. 169, din
Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară
BENEFICIARI : PATLAGICA SEVER ŞI STANESCU MĂRIUŢA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE DUPLEX, CUPLATE ŞI ÎMPREJMUIRE
TEREN , STR. CORBULUI , din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară.
BENEFICIAR : FODOR MARIANA-FLORENTINA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+DM, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN ,
STR. TRIUMFULUI , NR.16, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară.
BENEFICIAR : SOFRONE NECULAI-CORNEL
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.
VIITORULUI , NR.18, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară.
BENEFICIAR : MACOTA VIORICA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIREA OBIECTIVULUI „CENTRU DE MANAGEMENT
BAZINAL ÎN GOSPODĂRIREA APELOR”, , STR. NICOLAE LASCĂR , F.NR., din
Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată a Municipiului
Bacău, conform Contractului de Concesionare nr.23078/12.06.2006
BENEFICIAR : A.N. APELE ROMÂNE – DIRECŢIA APELOR SIRET BACĂU
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,
33. Proiect de hotărâre
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + M STR. AEROPORTULUI NR.27, din
Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară
BENEFICIAR : MAHFOUZ IRINA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
34. Proiect de hotărâre
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + DM
CU GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE
TEREN, STR. CIREŞOAIEI, NR.58 C, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza
pe teren proprietate particulară
BENEFICIARI : TĂNASĂ LIVIU ŞI MARIA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
35. Proiect de hotărâre
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + M
, STR. REPUBLICII, SOLA 67,
PARCELA 2091/51/3, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară
BENEFICIAR : COŞA EUSEBIU-LUCIAN
11

Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,
36. Proiect de hotărâre
PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI S+P+6E , STRADA OITUZ NR.2BIS
DIN MUNICIPIUL BACĂU, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară
(200 M.P.) ŞI pe teren proprietate privată a Municipiului Bacău, conform Contractului de
Concesionare nr.43470/06.12.2005 (153,50 m.p.)
BENEFICIAR : S.C. SUPERION S.R.L.
Iniţiatori – Consilieri Locali
37. DIVERSE .
PESTE ORDINEA DE ZI:
37.A Proiect de hotărâre privind modificarea profilului de activitate pentru construcţia
realizată pe terenul concesionat de către S.C. SOTIS S.R.L. Bacău, situat în Bacău str.
Războieni nr.7, conform contractului de concesionare nr.15902/29.05.2000.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
XXX

D-na Director Maria Jinga face următoarea precizare :
În conformitate cu ART.44 Alin.(1) din Legea nr 215/2001 cu modificările şi
completările ulterioare :
„ Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în
condiţiile art.40, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face
numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare , şi
numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de
hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă
acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.45.
D-na Director Maria Jinga , face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima
votul în legătură cu ordinea de zi, cu modificările propuse - Retragerea punctului 5
de pe ordinea de zi şi suplimentarea acesteia cu punctul 37A iar la Diverse să se
dicute modificarea componenţei A.G.A. şi C.A. la R.A.G.C. şi S.C. CET S.A. , la
propunerea d-lui consilier Marcu Costică.
NUMELE ŞI PRENUMELE
VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CONTRA

ABŢINERI

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

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

Cu 22 de voturi „pentru“ ordinea de zi cu modificările propuse, a fost aprobată .
D-na Director Maria Jinga întreabă DACĂ EXISTĂ VREO SITUAŢIE
DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE
HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI , ÎN CONFORMITATE CU ART.47
ALIN.1 DIN LEGEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 CU
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ŞI ART.77 DIN LEGEA
NR.393/2004 , ŞI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAŢI ÎN ACEASTĂ
SITUAŢIE SĂ ANUNŢE.
Nici un consilier nu a anunţat existenţa unui conflict de interese.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-rei
consilier Mironescu Roxana pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Local al Municipiului Bacău.
Iniţiatori – Consilieri Locali
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
Comisia de Specialitate nr.4 vine cu următorul amendament, propus de doamna
Consilier Sibişteanu Livia: şedinţele de consiliu local să fie convocate în fiecare ultimă
zi de joi a lunii, la ora.14.
Comisia de specialitate nr.5 vine cu următorul amendament, propus de domnul
Consilier Vieriu Dorin: la art.58 alin.3 frazele 2 şi 3 cu privire la plecarea consilierilor
din sala de şedintă să fie eliminate.
D-na Director Maria Jinga face precizarea că, conform noii modificări a Legii
215/2001, privind administraţia publică locală, procesul-verbal al şedinţei trebuie
întocmit în 3 zile, iar dacă şedinţa se ţine într-o zi de joi, până luni ar trebui terminat şi
afişat, lucru aproape imposibil. De asemenea există posibilitatea ca domnul primar să fie
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plecat din localitate cu diferite probleme ale municipalităţii şi ar fi greu dacă şedinţele se
ţin într-o zi anume fixată.
D-na Consilier Sibişteanu Livia îşi susţine amendamentul, deoarece dumneaiei
lucrează în învătământ şi astfel şi-ar putea face programul, fără a fi nevoită să lipsească
de la cursuri atunci când este şedinţă de consiliu.
Dl. Consilier Marcu Costică solicită ca după aprobarea regulamentului, în
conformitate cu art.32(1), până la şedinţa din septembrie să se refacă componenţa
comisiilor de specialitate, conform configuraţiilor politice de la alegeri, în conformitate
cu Legea 286. Este de reţinut faptul că un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dar
va fi remunerat doar pentru comisia de bază.
Dl. Primar reaminteşte faptul că, aceste comisii de specialitate se stabilesc şi
organizează imediat după constituirea consiliului local .
Dl. Consilier Juridic Isofachi Gheorghi a analizat componenţa comisiilor de
specialitate, după ce d-l Marcu a solicitat acest lucru şi arată că, componenţa lor este
făcută conform legii, fiind respectată configuraţia politică de la alegeri. Aminteşte
auditoriului, că în perioada în care d-l Consilier Lucaş a fost suspendat, dumnealui a
venit cu un proiect de hotărâre pentru completarea Comisiei de Specialitate 2 cu un alt
membru, însă când s-a cunoscut faptul că pentru a doua comisie , consilierul local are
un vot consultativ şi nu este remunerat, nimeni nu a mai dorit acest lucru.
Dl. Consilier Marcu Costică consideră că nu este normal ca o comisie să
lucreze cu 3 membri, aşa cum funcţionează Comisia juridică, iar Regulamentul
precizează că o comisie trebuie să functioneze cu minim 5 membri.
Dl. Consilier Crăciun doreşte să afle dacă şi noua lege prevede faptul că
distribuirea consilierilor pe comisii se face ţinând cont de procentajul obţinut la alegeri.
Dl. Primar ing.Romeo Stavarache arată că s-a respectat procentajul obţinut la
alegeri la formarea comisiilor de specialitate.
Dl. Consilier Bogatu George doreşte, în numele unui grup de consilieri, un
răspuns în scris de la Compartimentul de Lucru al Consiliului Local, cu privire la
componenţa comisiilor, aşa încât dumnealor să poată face demersurile necesare pentru
clarificarea problemei.
D-na Director Jinga Maria , face apelul domnilor consilieri pentru a-şi
exprima votul în legătură cu amendamentul făcut de d-l. consilier Vieriu.
NUMELE ŞI PRENUMELE

VOT
PENTRU

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

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN

CONTRA

ABŢINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

X
X
X
X
ABSENT
X
X
X
X
X
21

-

X

Amendamentul propus de d-l. Consilier Vieriu a fost adoptat cu 21 voturi
<<pentru>> şi o abţinere.
D-na.Director Maria Jinga, face apelul domnilor consilieri, pentru a-şi
exprima votul în legatură cu amendamentul făcut de d-na. Sibişteanu Livia şi anume
ca, şedinţele de consiliul local să se ţină, de regulă, în ultima zi de joi a fiecărei lunii,
orele 14.
NUMELE ŞI 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
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

CONTRA

ABŢINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
X
X
X
19

X
3

Amendamentul propus de d-na Consilier Sibişteanu a fost adoptat cu 19 voturi
<<pentru>> şi 3 abţineri.
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Nemaifiind discuţii, D-na Director Maria Jinga, face apelul domnilor consilieri
pentru a-şi exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat, cu
amendamentele aprobate.
NUMELE ŞI 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
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

CONTRA

ABŢINERI

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

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamente, a fost adoptat cu 22 voturi
« pentru » (unanimitate).
2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Consilier Bogatu George pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre privind alegerea Comisiei de numărarea voturilor secrete şi stabilirea
rezultatului votului, în Consiliul Local al Municipiului Bacău
Iniţiatori – Consilieri Locali
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
DL. Consilier Bogatu George propune ca numărul membrilor să fie de 5.
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Dl. Consilier Juridic Isofachi face precizarea că Comisia de validare veche şia încheiat activitatea şi trebuie aleasă o nouă comisie, în conformitate cu noile
reglementări legale.
Dl. consilier Crăciun Constantin Dragoş face menţiunea că nu doreşte să facă
parte din această comisie.
Dl. consilier Lucaş Laurian îl propune pe dl. consilier Damian pentru a face parte
din comisie.
Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret şi dl. consilier Bîrzu Ilie
dă citire procesului verbal încheiat în acest sens :
S-a procedat prin vot secret, pentru
exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre privind alegerea Comisiei de numărarea voturilor secrete şi stabilirea rezultatului
votului, în Consiliul Local al Municipiului Bacău.
Iniţiatori – Consilieri Locali
1. Consilieri prezenţi - 22
2. Numărul consilierilor care au votat - 22
Nr.
crt.

1.

PENTRU

NULE

Art. 1 Se alege Comisia de numararea voturilor
secrete si stabilirea rezultatului votului, in Consiliul
Local al Municipiului Bacau, pe durata mandatului
acestuia, formata din 5 persoane, in urmatoarea
componenta :
20

2.

NR. VOTURI
CONTRA

1.Vieriu Dorin - S-a adoptat
2.Bîrzu Ilie - S-a adoptat
3.Dima Carmen - S-a adoptat
4.Damian Aurel - S-a adoptat
5.Corodeanu Gabi - S-a adoptat
Art. 2 Cu data prezentei hotarari inceteaza
activitatea Comisiei de validare a Consiliului
Local al Municipiului Bacau, reorganizata
prin HCL. Nr.246/2005 - S-a adoptat

2

22
22

-

-

20

1

1

13

7

2

22

-

-

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
consilier Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre
privind aprobarea efectuării unui studiu de oportunitate privind eficienţa asocierii în
participaţiune, pentru anumite tipuri de activităţi şi în final, a fuziunii între S.C. CET S.A.
Bacău şi R.A.G.C. Bacău , entităţi economice aflate în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Bacău.
Iniţiatori – Consilieri Locali
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Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
Dl. Consilier Bîrzu aduce în sprijinul acestei iniţiative, următoarele argumente :
atât S.C.CET cât şi R.A.G.C. Bacău furnizează servicii publice de interes general către
populaţia municipiului Bacău, infrastructura de alimentare cu energie termică şi apă
potabilă se află în proprietate publică a municipalităţii, o eventuală colaborare a celor
două entităţi economice ar permite elaborarea unei strategii unitare de dezvoltare şi
accesarea unor fonduri de dezvoltare în perioada următoare.
Dl. Consilier Lucaş Laurian doreşte să afle cum se vor reduce, în concret,
cheltuielile comune ale celor două entităţi.
Dl. Primar ing.Stavarache Romeo răspunde că firma de consultanţă, auditorul
va răspunde concret, după efectuarea acestui studiu.
Dl. Consilier Lucaş întreabă cine a identificat această oportunitate, cum s-a
sesizat necesitatea acestui studiu.
D-ra Consilier Mironescu Roxana face cunoscut faptul că la baza acestui
proiect au stat ideile unor specialişti în domeniu, iar un prim avantaj ar fi acela al
reducerii cheltuielilor cu managementul, apoi există semnale de la populaţie precum că
facturarea comună a energiei termice, apei calde şi a apei potabile ar aduce anumite
avantaje.
Dl. Consilier Lucaş Laurian doreşte să afle punctele de vedere ale domnilor
Craiovan şi Drăguşanu, directori la cele două entităţi economice în cauză.
Dl. Consilier Ion Răducan face cunoscut faptul că, comisia pe care o
reprezintă, este de acord cu efectuarea acestui studiu de oportunitate, dar trebuie să se
ţină seama şi de posibilitatea privatizării S.C.CET, care nu funcţionează pe principii
economice şi nu aduce venituri, iar în urma acestui studiu să se găsească variantele
optime de a obţine profit.
Dl. Consilier Lucaş Laurian solicită punctul de vedere al domnului Ion
Răducan, care are o experienţă de o viaţă în domeniul managementului, cu privire la
cererea de a asculta mai întâi a punctelor de vedere ale celor doi directori.
Domnului Ion Răducan i se pare pertinentă cererea domnului Lucaş.
DL. Consilier Crăciun arată că s-a prezentat la TV un caz de privatizare a
S.C.CET Lugoj, iar din câte ştie dumnealui prevederile contractului cu BERD nu
permite fuziunea celor două entităţi şi consideră că trebuie ascultat şi punctul de vedere
ale celor două părţi implicate.
D-ra Mironescu Roxana subscrie opinei domnilor consilieri de a fi ascultate
părţile implicate.
Dl. Primar ing.Romeo Stavarache consideră că cele două unităţi ale cărui
proprietar este Consiliul Local şi municipalitatea trebuie să se îndrepte spre
eficientizarea activităţii economice. La CET există momentan subvenţii şi
eficientizarea nu se poate realiza prin creşterea continuă a preţului, mai ales că din
anul 2009 dispar definitiv aceste subvenţii. Consilierii locali au venit cu propunerea
comandării acestu studiu şi s-ar putea ca din acesta să reiese că privatizarea ar fi cea
mai bună soluţie. Cât priveşte CET-ul, Primăria Bacău are o strategie foarte clară, s-au
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făcut investiţii de peste 20 milioane de EURO, jumatate din aceşti bani au venit prin
Ordonanţa Guvernului nr.48 de la bugetul de stat şi consideră că în urma acestor
investiţii, CET-ul Bacău nu ar trebui să mai meargă în pierdere. Dumnealui consideră
că pentru a exista o politică coerentă pentru viitor, utilităţile trebuie să funcţioneze
împreună.
Dl. Consilier Lucaş consideră că nu este corect ca după ce R.A.G.C.-ul a creat
un management eficient, care îi aduce profit, să fie unit cu CET-ul care nu funcţionează
pe aceleaşi principii de eficienţă. Doreşte lămuriri şi în ceea ce priveşte programul de
obţinere a apei potabile în Bacău.
Dl. Consilier Marcu Costică arată că marea problemă a CET-ului este
recuperarea datoriilor de la Asociaţiile de proprietari şi doreşte să afle dacă fuziunea ar
elimina această problemă.
Dl. Consilier Crăciun doreşte să afle cât costă realizarea acestui studiu.
Dl. Consilier Bogatu George consideră că dacă vom asculta părţile implicate,
fiecare va susţine interesul său şi interesul politic dictat. Consiliul Local are şi el partea
sa de vină referitor la situaţia în care a ajuns CET-ul, deoarece nu şi-a achitat obligaţia
de a vărsa la CET sumele de bani pentru subvenţii, sume care nu au fost prinse în
buget, deşi trebuia, fiecare administraţie găsindu-şi alte priorităţi.
Dl. Primar ing.Romeo Stavarache arată că în actuala administraţie doar 5 %
din subvenţie a rămas neplătită şi consideră că problema majoră nu o reprezintă
subvenţiile, ci trebuie eficientizat întregul sistem prin investiţii, ceea ce nu se traduce
prin preţ mai mare , astfel încât să fie acoperite cheltuielile.
DL. Consilier Bogatu George arată că preţul la R.A.G.C.este făcut în baza unui
contract şi nu în mod arbitar.
Dl. Botomei Vasile ia cuvântul fără permisiunea Consiliului Local.
Domnul Preşedinte de Şedinţă îl roagă pe domnul Botomei Vasile să ia loc în
sală şi să nu perturbe liniştea în sala de şedintă.
Dl. Consilier Munteanu Petru , care reprezintă Consiliul Local în AGA la CET,
consideră că întrebările domnilor consilieri sunt pertinente, dar CET-ul are o mulţime de
datorii catre EON, către AVAS şi consideră că datoria de 150 miliarde lei a Consiliului
Local către CET trebuie achitată. Este greu de acceptat ca o societate care este pe profit
să fie asociată cu o societate care este în pierdere. Dumnealui crede că este nevoie de
acest studiu, pentru că specialiştii în domeniu pot da nişte răspunsuri clare, din care se
poate desprinde dacă cele două societăţi se pot contopi, care sunt avantajele lucrului în
comun, fără a se aduce prejudicii R.A.G.C.-ului şi contractului cu BERD.
DL.Consilier Lucaş doreşte să afle ce datorii avea CET-ul în momentul
preluării din proprietatea de stat şi cu ce datorii s-a intrat în mandatul actual.
Dl. Director Drăguşanu face cunoscut faptul că în momentul preluării, CETUL avea o datorie de peste 303 miliarde lei, atunci Guvernul României s-a angajat la
scutirea datoriilor - lucru care nu s-a întâmplat si se aşteaptă şi acum de la Guvern
soluţii. Nu poate preciza cu ce datorii s-a intrat în mandatul actual, dar arată că CET-ul
a funcţionat pe pierdere financiară, scăzând până în 2003 la 33 de miliarde.
Dl.Consilier Lucaş consideră că CET-ul a avut un management greşit, dacă era
bun acum nu era nevoie de asocierea cu R.A.G.C. care are bani în buzunar.
Dl.Primar ing.Romeo Stavarache face precizarea că în 2003 subvenţia era
acordată 100 % de Guvern, azi conform Ordonanţei Guvernului nr.48 subvenţia în
proporţie de 66 % este suportată de Consiliul Local. Consideră că, Consiliul Local,
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prin bugetul pe care îl are nu poate susţine subvenţia pentru populaţie şi că aceasta era
în atribuţia Guvernului.
Dl.Consilier Lucaş arată că în programul de aderare la Uniunea Europeană era
specificat că subvenţiile, indiferent de unde provin, Guvern sau consilii locale, trebuie
treptat să dispară.
Dl.Consilier Bogatu George se interesează de costul acestui studiu.
D-ra Consilier Mironescu Roxana precizează că , costul studiului se ridică la
maxim 10.000 Euro şi durează 1 lună-1 lună şi jumătate.
D-na Director Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru a-şi
exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.
NUMELE ŞI 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
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

CONTRA

ABŢINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

-

8

Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unui studiu de oportunitate privind
eficienţa asocierii în participaţiune, pentru anumite tipuri de activităţi şi în final, a fuziunii
între S.C. CET S.A. Bacău şi R.A.G.C. Bacău , entităţi economice aflate în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Bacău, a fost adoptat cu 14 de voturi « pentru » şi 8
voturi „abţinere”.
4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de
hotărâre
privind
aprobarea
încetării
Contractului
de
Administrare
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nr.24461/01.08.2002/40/05.03.2002 şi a protocolului anexă, a actelor adiţionale nr.1 şi
nr.2/2002 la contract, având ca obiect sistemul de termoficare din Municipiul Bacău,
încheiat între Consiliul Local al municipiului Bacău şi S.C. CET S.A. Bacău, ca urmare a
încheierii Contractului de concesionare, precum şi trecerea cu plată în domeniul public al
Municipiului Bacău, a bunurilor din patrimoniul S.C. CET S.A. Bacău provenite din
investiţiile realizate în baza contractului de administrare.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre
privind
aprobarea
încetării
Contractului
de
Administrare
nr.24461/01.08.2002/40/05.03.2002 şi a protocolului anexă, a actelor adiţionale nr.1 şi
nr.2/2002 la contract, având ca obiect sistemul de termoficare din Municipiul Bacău,
încheiat între Consiliul Local al municipiului Bacău şi S.C. CET S.A. Bacău, ca urmare a
încheierii Contractului de concesionare, precum şi trecerea cu plată în domeniul public al
Municipiului Bacău, a bunurilor din patrimoniul S.C. CET S.A. Bacău provenite din
investiţiile realizate în baza contractului de administrare.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
1. Consilieri prezenţi - 22
2. Numărul consilierilor care au votat -22
Nr.
crt.

1.

2.

NR. VOTURI
Art. 1 — Începând cu data de 01.09.2006 se aprobă încetarea
Contractului de Administrare, încheiat între Consiliul Local al
Municipiului Bacău şi S.C. C.E.T. S.A. Bacău, nr.
24461/01.08.2002/40/05.08.2002, a Protocolului anexă şi a Actelor
Adiţionale nr. 1/2002 şi nr. 2/2002, la contract, având ca obiect
administrarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău şi a
bunurilor aferente acestuia. — S-a adoptat
Art. 2 — Încetarea contractului de administrare este determinată de
faptul că S.C. C.E.T. S.A. Bacău a fost declarată câştigătoarea licitaţiei
publice ţinută în ziua de 27.07.2006, pentru concesionarea serviciului
de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul
Bacău şi a bunurilor aferente acestui serviciu, iar semnarea
Contractului de Concesionare se va realiza până la data de 01.09.2006.

— S-a adoptat
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PENTRU

CONTRA NULE

22

-

-

22

-

-

3

Art. 3(1) — Bunurile din patrimoniul S.C. C.E.T. S.A. Bacău 22
încredinţate spre administrare prin Contractul de Administrare nr.
24461/01.08.2002, încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Bacău,
din care se scad cele casate în perioada administrării, aprobate de
Consiliul Local prin hotărâre, precum şi bunurile rezultate din
investiţiile realizate de societate, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre, vor fi transferate şi predate Consiliului Local al Municipiului
Bacău, pe baza de protocol de predare-primire, încheiat între cele două
părţi. — S-a adoptat

-

-

4.

(2) Bunurile realizate de S.C. C.E.T. S.A. Bacau din investiţii si aflate
in patrimoniul acestei societaţi, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre,
vor fi trecute şi înregistrate în domeniul public al
Municipiului Bacău, la valoarea de inventar stabilită prin raportul de
expertiză contabilă. — S-a adoptat
Art. 4(1) — Valoarea de transfer a bunurilor proprii realizate din
investiţii de către S.C. C.E.T. S.A. Bacău, prevăzute în Anexa nr. 1 la
prezenta hotărâre, se va stabili în urma unei expertize contabile, care va
verifica costul istoric al investiţiilor realizate, concluziile fiind cuprinse
într-un raport, întocmit de un expert agreat de ambele părţi.
— S-a adoptat
2) Valoarea reeşita din raportul de expertiză contabilă va fi supusa spre
aprobare prin hotărâre a Consiliului Local, aceasta fiind si valoarea de
inventar cu care bunurile vor fi trecute cu plată în domeniul public al
Municipiului Bacău. — S-a adoptat
Art. 5 — Valoarea activelor la S.C. C.E.T. S.A. Bacău, se va diminua cu
valoarea de inventar a bunurilor realizate din investiţii proprii,
prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărâre, stabilită prin raportul de expertiză
contabilă. — S-a adoptat
Art. 6 — Obligaţiile de plată ale Consiliului Local, stabilite prin raportul
de expertiză contabilă, vor fi îndeplinite de Primarul Municipiului
Bacău, într-un număr de 6 rate egale, care vor fi plătite în fiecare an,
câte o rată, începând din anul 2007. — S-a adoptat
Art. 7 — În vederea efectuării predării — primirii bunurilor care fac
obiectul Art. 3, se constituie două comisii, una în cadrul Consiliului
Local al Municipiului Bacău şi alta în cadrul S.C. C.E.T. S.A. Bacău,
care vor proceda la predarea-primirea bunurilor pe bază de protocol, în
termen de 15 zile de la data Hotărârii Consiliului Local, privind
însuşirea raportului de expertiză contabilă, astfel:
(1) Comisia Consiliului Local:
1. Onică Nicolae — viceprimar- preşedinte; — S-a adoptat
2. Mironescu Roxana — consilier local- membru; — S-a adoptat
3. Munteanu Petru — consilier local - membru; — S-a adoptat
4. Tănăselea Sorin — şef Serviciu Patrimoniu - membru; — S-a
adoptat
5. Vinerică Clementina — şef Serviciu Financiar — Contabil membru; — S-a adoptat
- Ca secretar al Comisiei se numeşte D-na Năstase Dana, referent la
Direcţia Patrimoniu. — S-a adoptat
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-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

13

7

2

22
22
22

-

-

-

-

-

-

22

-

-

22

-

-

5.

6.

7.

8.

9.

10
11
12
13
14

22

15

16

Comisia va proceda la preluarea bunurilor date în administrare la S.C. 22
C.E.T. S.A. Bacău şi, concomitent, va preda bunurile la S.C. C.E.T.
S.A. Bacău, în baza Contractului de Concesionare încheiat între părţi.
— S-a adoptat
(2) Comisia S.C. C.E.T. S.A. Bacău:
22
1. Drăguşanu Vasile — Director General - preşedinte; — S-a adoptat

-

-

-

-

22
22
22
22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17
18

2. Baluş Neculai — Director Tehnic - membru; — S-a adoptat
3. Teişanu Dragomir —Director Tehnic- membru; — S-a adoptat

19

4. Ilievici Ionel - Şef Serviciu Monitorizare - membru; — S-a adoptat

20

5. Crivei Gheorghe — Şef Compartiment Achiziţii Publice- membru;
— S-a adoptat
- Ca secretar al Comisiei se numeşte Dl. Marica Dumitru — Şef 22
Compartiment Patrimoniu — S-a adoptat
Comisia va proceda la predarea bunurilor primite în administrare, către 22
Consiliul Local al Municipiului Bacău şi, concomitent, va prelua
bunurile, în baza Contractului de Concesionare încheiat cu Consiliul
Local al Municipiului Bacău. — S-a adoptat
Art. 8 — Anexa nr. 1, face parte integrantă din prezenta hotărâre — S-a 22
adoptat

21
22

23

5. Punctul 5 a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiatorul acestuia.
6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de
hotărâre privind avizarea ajustării tarifului de producere, distribuţie şi furnizare a
energiei termice sub formă de apă fierbinte, de către S.C. CET S.A. Bacău, destinată
consumatorilor urbani din municipiul Bacău, alimentaţi din centrale termice de cvartal.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
D-na Director Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima
votul în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.
NUMELE ŞI PRENUMELE
VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL

CONTRA

ABŢINERI

X
X
X
X
X
X
X
X
23

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

DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

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

1

Proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifului de producere, distribuţie şi
furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte, de către S.C. CET S.A. Bacău,
destinată consumatorilor urbani din municipiul Bacău, alimentaţi din centrale termice de
cvartal, a fost adoptat cu 21 voturi « pentru » şi un vot „abţinere”.
7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de
Gospodărie Comunală Bacău, componente ale Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din
Bacău, propuse pentru scoatere din funcţiune , valorificare prin vânzare la licitaţie
sau după caz , casare, în condiţiile legii.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, şi 3 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de
Gospodărie Comunală Bacău, componente ale Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din
Bacău, propuse pentru scoatere din funcţiune , valorificare prin vânzare la licitaţie sau
după caz , casare, în condiţiile legii.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
24

1. Consilieri prezenţi - 22
2.Numărul consilierilor care au votat -22

Nr.
crt.

1.

2.

3

4.

5.

NR. VOTURI
PENTRU

CONTRA NULE

ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 22
municipiului Bacău , a unor bunuri - mijloace fixe — date în
administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău prin
H.C.L. nr.110/2001, în prezent , Componente ale Staţiei de Epurare a
Apelor Uzate Bacău , altele decât cele prevăzute în H.C.L
NR.39/2006 şi H.C.L. nr .40/2006 având datele de identificare
prevăzute în lista , anexă nr.1, ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre. — S-a adoptat
ART.2. Trecerea în domeniul privat al bunurilor prevăzute la art.1,
22
se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării prin vânzare la
licitaţiei sau după caz casare. — S-a adoptat

-

-

-

-

ART.3. Se aprobă la solicitarea Regiei Autonome de Gospodărie 22
Comunală Bacău, scoaterea din funcţiune a bunurilor — mijloace fixe
— aflate în administrarea regiei în prezent componente ale Staţiei de
Epurare a Apelor Uzate Bacău, cu o valoare totală de inventar de
146.382 lei ( RON ) conform Listei, anexă nr.1 , ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre. — S-a adoptat
ART.4. După scoaterea din funcţiune , mijloacele fixe prevăzute în
22
anexa nr.1 la prezenta hotărâre , se vor valorifica prin vânzare pe
bază de licitaţie publică deschisă, organizată potrivit dispoziţiilor
legale.
În cazul când nu se vor putea valorifica prin vânzare , se aprobă
casarea, dezmembrarea şi valorificarea acestora, conform
prevederilor legale. — S-a adoptat
ART.5. Se numeşte Comisia de licitaţiei publică a mijloacelor fixe
21
scoase din funcţiune , conform art.3 şi 4 în următoarea componenţă:
1. Hîrţescu Vasilică - Consilier local - Preşedinte

-

-

-

-

-

1

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

— S-a adoptat
6

2. Popescu Adrian - Consilier Local - Membru— S-a

adoptat
7

- Membru — S-a

3. Tănăselea Sorin - Şef Serviciu

adoptat
8
9
10

4.Airinei Mihai - Inginer Şef Birou Investiţii R.A.G.C
Bacău - Membru — S-a adoptat
5.Vinerică Clementina -Şef Serviciu Financiar Contabilitate la Direcţia Economică - Membru — S-a adoptat
Ca secretar al Comisiei se numeşte Luca Monica — consilier
juridic la R.A.G.C Bacău. — S-a adoptat

25

11

ART.6. Se numeşte Comisia de casare a mijloacelor fixe scoase din
funcţiune , care nu se vor vinde la licitaţie publică , şi va acţiona
conform art.4 alineat 2 , în următoarea componenţă :
1. Scripăţ Constantin - Viceprimar - Preşedinte — S-a

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

adoptat
12

2. Crăciun Dragoş- Constantin - Consilier local - Membru

— S-a adoptat
13
14
15
16
17

18
19.

3. Pătraşcu Silviu - Consilier, de profesie economist la
Direcţia de Drumuri Publice - Membru — S-a adoptat
4. Mogoş Gica - Referent la Direcţia Economică Membru — S-a adoptat
5. Boghiu Viorel - Inginer Şef Staţie de Epurare la R.A.G.C
Bacău
- Membru — S-a adoptat
Ca secretar al Comisiei se numeşte Plămadă Maria — Şef
Serviciu financiar – contabilitate la R.A.G.C Bacău. — S-a adoptat
ART.7. Direcţia de Patrimoniu din aparatul de specialitate al
primarului , va asigura prin mijloace de publicitate , toate procedurile
prevăzute de lege, pentru organizarea vânzării prin licitaţie publică ,
sau după caz casarea, dezmembrarea şi valorificarea bunurilor mijloace fixe – care fac obiectul Listei anexă nr.1 , la prezenta
hotărâre. — S-a adoptat
ART.8. Sumele încasate din vânzarea la licitaţie publică , ori după
caz, din valorificare prin casare, vor fi făcute venit la bugetul local .
— S-a adoptat
ART.9. După scoaterea din funcţiune , şi valorificarea mijloacelor
fixe, care fac obiectul prezentei hotărâri, Direcţia de Patrimoniu şi
Direcţia Economică din aparatul de specialitate al primarului , vor
proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public şi
privat al Municipiului Bacău, respectiv din evidenţa contabilă ,
cantitativ şi valorică. — S-a adoptat

8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre privind aprobarea modificarii Organigramei, , a Statului de functii şi a
numarului de personal , în formă unificată, ale Teatrului Municipal « Bacovia » şi a
Teatrului pentru Copii şi Tineret « Vasile Alecsandri » din Bacău, pentru anul 2006.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, şi 4 în vederea avizării proiectului
de hotărâre , favorabile.
Dl.Consilier Pintilie Emil roagă conducerea teatrului să prezinte un scurt
raport de activitate.
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Dl.Găzdaru Adrian nu a pregătit pentru azi un raport, însă consideră că teatrul
se îndreaptă într-o direcţie bună, aşa cum arată criticile teatrale, au fost invitaţi la
festivaluri de teatru din străinătate, anul viitor teatrul va avea ca invitat, un important
critic teatral din Japonia. De asemenea au primit o invitaţie la ,,Salon de Provence „
în Franţa, se poartă discuţii pentru încheierea unui Protocol de Parteneriat cu un
teatru din Viena.
Dl.Consilier Lucaş Laurian doreşte să afle dacă prin această hotărâre se pierd
locuri de muncă sau funcţii.
Dl.Găzdaru precizează că prin această organigramă nu se pierd locuri de muncă
şi nici funcţii.
Dl.Consilier Bîrzu doreşte să afle dacă s-au mai făcut demersuri pentru
achiziţionarea unui mijloc de transport, la teatru, aşa cum se dorea.
Dl.Găzdaru Adrian arată că acum se încearcă definitivarea mapei de oferte
pentru licitaţie.
D-na Director Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima
votul în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.
NUMELE ŞI 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
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

CONTRA

ABŢINERI

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

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Organigramei, a Statului de
functii şi a numarului de personal , în formă unificată, ale Teatrului Municipal
« Bacovia » şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret « Vasile Alecsandri » din Bacău,
pentru anul 2006 , a fost adoptat cu 22 de voturi « pentru » (unanimitate).
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9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listelor de
investiţii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
Dl.Consilier Lucaş întreabă de unde s-au luat banii pentru şcoli.
Dl.Primar ing.Stavarache Romeo arată că banii se iau de la bugetul de stat.
Dl.Consilier Munteanu Petru doreşte să afle ce investiţii se mai fac, din
moment ce în rectificarea de buget sunt cuprinse alte cheltuieli de investiţii şi ce
probleme sunt la Scoala nr.1 de sunt cuprinse în rectificare peste 4 miliarde lei.
Dl.Viceprimar Onică face cunoscut că la Scoala nr.1, de pe strada Bicaz,
sunt alunecări de teren pe o laterală a şcolii şi trebuie consolidat malul. Dat fiind că
pământul din vecinătate are proprietari, execuţia consolidării pe partea şcolii implică
acele costuri de peste 4 miliarde lei.
D-na Consilier Sibişteanu Livia cunoaşte problema aceasta şi informează
asistenţa de faptul că studiul este făcut încă din vechea administraţie şi trebuie
executată lucrarea.
Dl.Primar arată că aşa cum s-a bugetat studiul se vor bugeta şi lucrările de
execuţie.
D-na Director Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima
votul în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.
NUMELE ŞI PRENUMELE

VOT
PENTRU

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

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ

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

ABŢINERI

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

MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

X
X
ABSENT
X
X
X
X
X
22

-

-

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli şi a listelor de investiţii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului
Bacău , a fost adoptat cu 22 de voturi « pentru » (unanimitate).
10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectelor „Centrul de cazare temporară a
persoanelor fără adăpost” şi „O nouă şansă” şi darea spre administrare a imobilului din
Bacău, str. Henri Coandă, nr.9 către Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău
începând cu data de 01.09.2006.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, şi 4 în vederea avizării proiectului
de hotărâre , favorabile.
D-na Director Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru a-şi
exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.
NUMELE ŞI PRENUMELE

VOT
PENTRU

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

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA

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

ABŢINERI

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

MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

X
ABSENT
X
X
X
X
X
22

-

-

Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectelor „Centrul de cazare
temporară a persoanelor fără adăpost” şi „O nouă şansă” şi darea spre administrare a
imobilului din Bacău, str. Henri Coandă, nr.9 către Serviciul Public de Asistenţă Socială
Bacău începând cu data de 01.09.2006, a fost adoptat cu 22 de voturi « pentru »
(unanimitate).
11.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre privind aprobarea « Listei Nominale » cu propunerile Comisiei de analiză a
solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite
să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al
Municipiului Bacău, începând cu anul 2007.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă raportul comisiei de specialitate 4 în vederea avizării proiectului de
hotărâre , favorabil.
Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre privind aprobarea « Listei Nominale » cu propunerile Comisiei de analiză a
solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău, îndreptăţite să
primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului
Bacău, începând cu anul 2007.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
1. Consilieri prezenţi - 22
2.Numărul consilierilor care au votat -21
NR.cr
t.
NUME PRENUME
1
APOSTOL NICOLETA – S-a
adoptat
2
ANCA DANIEL – S-a adoptat
3
BALINT GHEORGHE – S-a

OBSERVAŢII
67660/12.12.2003
28322/19.07.2006
38722/18.11.2004
30

NR. VOTURI
PENTRU CONTRA NULE
20
20
20

-

1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

adoptat
BATIN (SISCA) ELENA– S-a
adoptat
BUJOR MIHAI– S-a adoptat
BUCEVSCHI
ARCADIECRISTIAN– S-a adoptat
COSA CRISTIAN– S-a adoptat
CHIHAROI STEFAN– S-a adoptat
CIOBANU ELENA CRISTINA– Sa adoptat
CHICUS CRISTINEL– S-a adoptat
CREANGA MIHAI– S-a adoptat
CRETU COSTEL CRISTIAN– S-a
adoptat
CIOBANU CRISTINA– S-a
adoptat
CHIRITA VASILICA– S-a adoptat
CONSTANDACHE
MARICICA
NICOLETA– S-a adoptat
COJOCARIU RADU DUMITRU–
S-a adoptat
COBREA CODRIN RUDOLF– S-a
adoptat
COSTESCU GEORGE DANIEL– Sa adoptat
FERARU MARIA– S-a adoptat
GALATIANU CONSTANTIN– S-a
adoptat
GHIULTU DANIEL– S-a adoptat
MASTAHAC IOANA– S-a adoptat
MOCANU MIRELA– S-a adoptat
MOGLAN PETRONEL– S-a
adoptat
NITA (PASCU) ANA-MARIA– S-a
adoptat
OPREA ADRIAN CONSTANTIN–
S-a adoptat
OLARU LACRAMIOARA– S-a
adoptat
PASCARI VASILICA
GHEORGHITA– S-a adoptat
PETREA FLORIN VISARION– S-a
adoptat
POTOP SIMONA– S-a adoptat
PETREA (POPA)
LACRAMIOARA– S-a adoptat
PINTILIE MARINELA– S-a
adoptat
TOMA EMILIA– S-a adoptat
TOMOZEI OXANA– S-a adoptat
TELETIN CIPRIAN DANIEL– S-a
adoptat
VACAREANU
ELENA–
S-a

2799/25.01.2005
40555/05.12.2000

20
20

-

1
1

66544/24.06.2003
29518/25.08.2005
11994/04.04.2005
13252/11.04.2005

20
20
20

-

1
1
1

6339/21.02.2005
21066/13.06.2005

20
20
20

-

1
1
1

7000/24.02.2005

20

-

1

24831/13.07.2005
17124/12.05.2005

20
20

-

1
1

43628/07.12.2005
22628/23.06.2005

20

-

1

20

-

1

14556/20.04.2005

20

-

1

14566/20.04.2005
31739/17.08.2006

20
20

-

1
1

4694/09.02.2004
14087/18.04.2005
42731/29.12.2004
17121/12.05.2004

20
20
20
20

-

1
1
1
1

23870/05.07.2005

20

-

1

31645/12.09.2005

20

-

1

18805/25.05.2004

20

-

1

66585/27.06.2003

20

-

1

45388/21.12.2005

20

-

1

38850/02.11.2005
25945/25.07.2005
67432/21.11.2003

20
20

-

1
1

20

-

1

16680/08.05.1998
66398/09.06.2003
14048/18.04.2005

20
20
20

-

1
1
1

23976/06.07.2005
12396/06.04.2005

20
20

-

1
1
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37
38
39
40

adoptat
VRINCEANU NICOLAE SORIN–
S-a adoptat
VANTU MARIA– S-a adoptat
ZAHOUI ALINDA NICOLETA– Sa adoptat
ZARA IULIA STEFANIA– S-a
adoptat

45398/21.12.2005
30085/07.09.2004
29470/28.07.2006

20
20

-

1
1

20

-

1

20

-

1

31398/17.09.2004

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre privind aprobarea listelor nominale pe luna SEPTEMBRIE 2006 a unor
categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău care beneficiază de abonamente
gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în
comun pe o perioadă de o lună sau două luni.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 şi 4 în vederea avizării proiectului
de hotărâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre aprobarea listelor nominale pe luna SEPTEMBRIE 2006 a unor categorii de
persoane defavorizate din Municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau
cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o
perioadă de o lună sau două luni.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
1. Consilieri prezenţi -22
2. Numărul consilierilor care au votat -21
3.
21 voturi pentru aprobarea listelor nominale pe luna SEPTEMBRIE 2006 a unor
categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău care beneficiază de
abonamente gratuite sau cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de
transport în comun pe o perioadă de o lună sau două luni. – S-a adoptat
4.
0 voturi împotrivă.
5.
0 voturi nule.
13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Organigramei, a numarului de
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personal, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale
Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, aprobate prin H.C.L. nr. 28/27.02.2006
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, şi 4 în vederea avizării proiectului
de hotărâre , favorabile.
Dl. Consilier Lucaş doreşte să afle cât era bugetul înainte de această
organigramă şi cât va fi după aprobarea acestei organigrame.
Dl. Director Salomia Victor arată că cheltuielile cu personalul sunt de cca.800
milioane lei şi numai în cazul când se angajează la capacitate maximă vor creşte
cheltuielile cu cca.100 milioane, însă noua formă de organizare nu are ca rezultat
modificarea cheltuielilor de personal.
Dl. Consilier Marcu Costică doreşte să ştie dacă s-au gândit bine lucrurile,
ştiut fiind că 8 luni de zile s-a lucrat cu 85 de angajaţi, pentru a nu fi nevoie iar de
modificări de orgranigramă.
D-na consilier Dima Carmen propune un amendament şi anume – la art.2
punctul 7 - asistentul social să fie şi membru cu drept de vot şi să îndeplinească şi
funcţia de secretar, amendament adoptat cu unanimitate de voturi.
D-na Director Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima
votul în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat, cu amendamentul d-nei Dima
Carmen.
NUMELE ŞI PRENUMELE
VOT
PENTRU

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

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSENT
X
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CONTRA

ABŢINERI

20.
21.
22.
23.

PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

X
X
X
X
22

-

-

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Organigramei, a numarului de
personal, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale
Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau, aprobate prin H.C.L. nr. 28/27.02.2006,
cu amendament, a fost adoptat cu 22 de voturi « pentru » (unanimitate).
14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre privind blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe
drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău; ridicarea,
transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al municipiului Bacău, precum şi abrogarea H.C.L. nr.122 din 31.05.2006
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
Dl. Consilier Crăciun Dragoş consideră că la art.4 ar trebui să se specifice că se
vor bloca autovehiculele care nu respectă indicatoarele corespunzătoare blocării şi nu
să se lase la latitudinea celor ce constată.
D-na Director Maria Jinga arată că în art.5 din Regulamentul Anexă nr.1 se
prevede care autovehicule vor fi blocate.
D-na Consilier Sibişteanu Livia întreabă dacă este legal să se blocheze
proprietatea cuiva.
D-na Director Maria Jinga precizează că Hotărârea Guvernului nr.147/1992
permite acest lucru.
Dl. consilier Crăciun Constantin – Dragoş propune un amendament la art.4,
în sensul completării acestuia cu « în zonele de acţiune a indicatoarelor rutiere de
oprire sau staţionare interzisă prevăzute cu semnul adiţional de blocări-ridicări ».
Dl. Primar specifică faptul că se va ţine cont de acest amendament .
Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre privind blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe
drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău; ridicarea,
transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a
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vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al municipiului Bacău, precum şi abrogarea H.C.L. nr.122 din 31.05.2006
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, cu amendamentul d-lui consilier
Crăciun.
1. Consilieri prezenţi - 22
2. Numărul consilierilor care au votat -22

EXPRIMARE VOT
PENTRU CONTRA
NULE

Nr.
crt.

1.

2.

3

Art.1 –(1) Se aprobă desfăşurarea activităţilor privind
blocarea/deblocarea autovehiculelor sau remorcilor
staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul
public sau privat al Municipiului Bacău, de către personalul
împuternicit al Primăriei Municipiului Bacău, împreună cu
personalul împuternicit al Poliţiei Primăriei Municipiului BacăuSiguranţa Rutieră.
(2) Se aprobă desfăşurarea activităţilor privind
ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi
modalitatea de restituire a vehiculele fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniul public sau privat al
Municipiului Bacău, respectând procedura prevăzută de Legea
nr.421/2002 , modificată şi completată prin Legea nr.309/12.07.2006
privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe
terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al
unitatilor administrativ-teritoriale, şi a prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 156/06.02.2003, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002. – S-a adoptat
Art.2-Se aprobă Regulamentul privind blocarea/deblocarea
autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe
drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului
Bacău, precum şi ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii
special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al Municipiului Bacău,conform ANEXEI NR.1, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre. — S-a adoptat
Art.3 - Se aprobă Lista, Anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta
hotărâre, cuprinzând personalul Poliţiei Primăriei Municipiului
Bacău – Compartimentul Disciplină Rutieră– împuternicit să
constate prin proces–verbal, faptele prevăzute în Regulamentul
Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. – S-a adoptat
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22

-

-

22

-

-

22

-

-

4.

5.

6

7

Art.4 – (1) Se aprobă Procesul-Verbal, care va fi folosit de
personalul împuternicit al Poliţiei Primăriei Municipiului
Bacău – Compartimentul Disciplină Rutieră–, prin care se dispune
blocarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate
neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau
privat al Municipiului Bacău, conform ANEXEI NR.3 A, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Procesul-Verbal de Constatare, care va fi
întocmit de personalul împuternicit al Poliţiei Primăriei Municipiului
Bacău – Compartimentul Disciplină Rutieră, pentru vehiculele in
privinta carora exista indicii temeinice ca ar fi fara stăpân sau
ca ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al
municipiului Bacău, conform ANEXEI NR.3 B, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă modelul Somaţiei care va fi întocmită de
personalul împuternicit al Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău –
Compartimentul Disciplină Rutieră, ce va fi afisată pe caroseria
autovehiculului, prin care se solicita ridicarea acestuia de pe terenul
apartinand domeniului public sau privat al al municipiului Bacău,
conform ANEXEI NR.3C, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. – S-a adoptat
Art.5 - Se aprobă ANEXA nr. 4, parte integrantă din prezenta
hotărâre, care cuprinde lista personalului de la Direcţia de Drumuri
Publice din cadrul Primăriei Bacău, împuternicit pentru
aplicarea dispozitivului de blocare/deblocare aautovehiculelor sau
remorcilor, în baza procesului-verbal de constatare întocmit
de agenţii constatatori. — S-a adoptat
Art.6 - Se aprobă Procesul-Verbal, care va fi folosit de
personalul de la Direcţia de Drumuri Publice din cadrul
Primăriei Bacău, pentru confirmarea aplicării dispozitivului de
blocare la autovehiculele sau remorcile staţionate neregulamentar pe
drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al
Municipiului Bacău, conform ANEXEI NR.5, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre. — S-a adoptat
Art.7 - Se aprobă preţurile şi tarifele pentru activităţile de
ridicare, transport, depozitare şi pază a vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale, conform
ANEXEI nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre. — S-a

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

22

-

-

adoptat
8

Art.8 - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Bacău cu nr.
122/31.05.2006, precum şi alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

— S-a adoptat

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.27/27.02.2006, prin care s-a aprobat
constituirea unei comisii de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de
administrator de imobil.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
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Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de
hotărâre , favorabil.
Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.27/27.02.2006, prin care s-a aprobat constituirea
unei comisii de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator
de imobil.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
3. Consilieri prezenţi - 22
4. Numărul consilierilor care au votat -22
Nr.
crt.

PENTRU

1.

2.

Art.1. – Se aprobă modificarea H.C.L. nr.27/27.02.2006, prin care s-a
aprobat constituirea unei comisii de atestare a persoanelor fizice pentru a
îndeplini funcţia de administrator de imobil, în sensul înlocuirii dnei
Genes Sorina cu domnul Muntianu Gheorghe, ca membru în această
comisie. – S-a adoptat
ART.2. — Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.27/27.02.2006, sunt şi rămân
în vigoare — S-a adoptat

NR. VOTURI
CONTRA NULE

22

-

-

22

-

-

16.Se trece la punctul 16 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre privind avizarea unui schimb de locuinţe între Pruteanu Cristina din Bacău,
str.Teiului nr.13 şi Dinu Dorel din str.Vasile Alecsandri nr.85 , locuinţe aflate în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi
deţinute cu chirie de cei în cauză.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
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Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre privind avizarea unui schimb de locuinţe între Pruteanu Cristina din Bacău,
str.Teiului nr.13 şi Dinu Dorel din str.Vasile Alecsandri nr.85 , locuinţe aflate în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi deţinute cu chirie de cei în
cauză.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
5. Consilieri prezenţi - 22
6. Numărul consilierilor care au votat - 22
Nr.
crt.

1.

PENTRU

Articol unic - Se avizează schimbul de locuinţe între Pruteanu 22
Cristina care deţine cu chirie locuinţa din Bacău str. Teiului nr. 13,
potrivit contractului de închiriere nr. 300218/14.11.2005 şi Dinu
Dorel care deţine cu chirie locuinţa din str.Vasile Alecsandri nr. 85,
potrivit contractului de închiriere nr. 299361/20.07.2005.
Ambele locuinţe se află în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Bacău - S-a adoptat

NR. VOTURI
CONTRA NULE

-

-

17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren între Consiliul Local al
Municipiului Bacău şi S.C SOCALP S.A cu sediul în Bacău , B-dul Unirii nr.2
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren între Consiliul Local al
Municipiului Bacău şi S.C SOCALP S.A cu sediul în Bacău , B-dul Unirii nr.2
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
1.Consilieri prezenţi - 22
2.Numărul consilierilor care au votat -22
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NR. VOTURI
PENTRU CONTRA NULE

Nr.
crt.

1.

ART. 1 — Se insusesc Rapoartele de Expertiza intocmite, ce constituie 18
ANEXELE 1 si 2 la prezenta hotărâre, in vederea efectuarii
schimbului de teren dintre Consiliul Local al Municipiului Bacau si
S.C. SOCALP S.A., din Bacau. — S-a adoptat

4

-

2.

ART. 2 - Se aproba efectuarea schimbului de teren dintre Consiliul
17
Local al Municipiului Bacau si S.C. SOCALP S.A., din Bacau,
conform actelor anexe si a documentatiei tehnice, dupa cum urmeaza:
a)Consiliul Local al Municipiului Bacau transmite in proprietatea
S.C. SOCALP S.A., suprafata totala de 29,82 m.p. teren, dispus in
doua loturi, S1 - 17,80 m.p. si S2 - 12,02 m.p., aflat in proprietatea
privata a municipiului Bacau, situat in Bacau, B-dul Unirii, nr. 2,
conform schitei terenului, ce constituie ANEXA 3 la prezenta
hotărâre , in valoare totala de 12.828 lei RON, ce apartine
domeniului privat al municipiului Bacau.
b) S.C. SOCALP S.A., din Bacau, transmite in proprietatea
Consiliului Local al Municipiului Bacau, suprafata totala de 48,94
m.p. teren, dispus in doua loturi, S1 - 33,94 m.p. si S2 - 15,00 m.p.,
situat in Bacau, Str. Vadu Bistritei, nr. 3, conform schitei terenului
ce constituie ANEXA 4 la prezenta hotărâre, in valoare totala de
13.389 lei RON, ce urmeaza a fi inregistrat in domeniul privat al
municipiului Bacau. — S-a adoptat

5

-

3

ART. 3 - ANEXELE 1,2, 3 si 4, fac parte integranta din prezenta 17
hotarare — S-a adoptat

5

-

4

ART. 4 - Se imputerniceste, in baza acestei Hotarari de Consiliu, DL. 17
GAVRILESCU CORNELIU — Consilier Juridic in cadrul serviciului
Juridic - Contencios, sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului
Bacau, la Notarul Public, in vederea semnarii contractului de schimb.
— S-a adoptat

5

-

18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Bacău , îşi exprimă acordul de a se
demara procedura de constituire a unei Societăţi Comerciale pe Acţiuni, având ca acţionari
principali pe Fotbal Club Municipal Bacău şi Consiliul Local al Municipiului Bacău ,
împreună cu alte persoane juridice şi fizice, care doresc acest lucru.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
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Dl.Consilier Lucaş Laurian întreabă dacă F.C.M. şi Consiliul Local sunt
acţionari principali în mod egal.
Dl.Consilier Ion Răducan face precizarea că acţionarii principali au dreptul să
convoce Adunare Generală, pe cănd actionarii nu, Consiliul de Administraţie putând
face acest lucru.
Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Bacău , îşi exprimă acordul de a se
demara procedura de constituire a unei Societăţi Comerciale pe Acţiuni, având ca
acţionari principali pe Fotbal Club Municipal Bacău şi Consiliul Local al
Municipiului Bacău , împreună cu alte persoane juridice şi fizice, care doresc acest
lucru.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
1.Consilieri prezenţi - 22
2.Numărul consilierilor care au votat - 22
Nr.
crt.

1.

PENTRU

Art. 1

Consiliul Local isi exprima acordul de a se constitui o 21

NR. VOTURI
CONTRA NULE

1

-

21

1

-

15

6

1

21

1

-

21

1

-

21

1

-

21

1

-

21

1

-

21

1

-

21

1

-

Societate Comerciala pe actiuni, avand ca actionari principali Fotbal
Club Municipal Bacau si Consiliul Local al Municipiului Bacau,
impreuna cu alte persoane juridice şi fizice, care doresc acest lucru.
– S-a adoptat
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Art. 2 Se aproba constituirea Comisiei formata din consilieri
locali, care sa participe la redactarea proiectului de statut al
Societatii Comerciale pe Actiuni, in urmatoarea componenta :
1. Ion Raducan
–consilier local – S-a
adoptat
2. Corodeanu Gabi
- consilier local – S-a
adoptat
3. Bogatu George
- consilier local – S-a
adoptat
4. Lupu Gabriel – Stanica
- consilier local – S-a
adoptat
5. Damian Aurel
- consilier local – S-a
adoptat
6. Popovici Nicolae – Ovidiu – secretarul municipiului –
S-a adoptat
7. Gioseanu Constantin
– Cabinet Primar – S-a
adoptat
Se numeste un secretariat tehnic, format din aparatul de
specialitate al primarului, dupa cum urmeaza :
1. Gavrilescu Cornel – consilier juridic la Directia Juridică
Si Administratie Locala – S-a adoptat
2. Lazarica Ionel – consilier juridic la Serviciul Public de
Evidenta al Persoanei – S-a adoptat
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11. Art. 3

Se aproba contractarea in conditiile legii a unor servicii 21

1

-

juridice de specialitate cu o Firma de Avocatura , in vederea intocmirii
tuturor actelor juridice infiintarii si inregistrarii la Oficiul Registrului
Comertului a societatii comerciale precum si altor documente cerute
de lege in acest sens. – S-a adoptat

19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de
hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a iniţierii
procedurilor legale în vederea cooperării şi asocierii cu persoane juridice române sau
străine, pentru a se realiza o bază sportivă în Municipiul Bacău.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3,4 şi 5 în vederea avizării
proiectului de hotărâre , favorabile.
Dl. Consilier Munteanu Petru doreşte să afle cât de departe merge
împuternicirea primarului.
D-na Consilier Sibişteanu întreabă dacă nu se poate moderniza baza existentă.
Dl.Consilier Marcu Costică arată că, iniţial s-a venit cu propunerea ca în zona
respectivă să se construiască locuinţe pentru românii din Torino, pentru care s-a
organizat Festivalul Revederii.
Dl.Primar face cunoscut faptul că în zona respectivă sunt 20 ha şi va fi loc
pentru realizarea ambelor obiective .
D-na Director Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima
votul în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.
NUMELE ŞI PRENUMELE

VOT
PENTRU

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

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ABŢINERI

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

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

-

1

Proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului
Bacău, a iniţierii procedurilor legale în vederea cooperării şi asocierii cu persoane
juridice române sau străine, pentru a se realiza o bază sportivă în Municipiul Bacău, a
fost adoptat cu 21 de voturi « pentru » şi un vot „abţinere.
20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul
de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivele „
Înlocuire reţea alimentare cu apă strada T.Vladimirescu ” , „ Înlocuire reţea alimentare cu
apă strada Ozanei ” , „ Înlocuire reţea alimentare cu apă strada Procopie Strat ”,
„Înlocuire reţea alimentare cu apă strada Iaşilor ”, „ Înlocuire reţea alimentare cu apă
strada Dr.Istrati ” , din municipiul Bacău .
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 şi 2 în vederea avizării proiectului
de hotărâre , favorabile.
D-na Director Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima
votul în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.
NUMELE ŞI PRENUMELE
VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN
BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL

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

DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

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

-

-

Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru
obiectivele „ Înlocuire reţea alimentare cu apă strada T.Vladimirescu ” ,
„ Înlocuire
reţea alimentare cu apă strada Ozanei ” , „ Înlocuire reţea alimentare cu apă strada
Procopie Strat ”, „ Înlocuire reţea alimentare cu apă strada Iaşilor ” ,
„ Înlocuire
reţea alimentare cu apă strada Dr.Istrati ” , din municipiul Bacău , a fost adoptat cu 22 de
voturi « pentru » (unanimitate).
21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru
obiectivele „ Construire strada Vasile Lupu ” , „ Construire strada Muşcatelor ” ,
şi „ Construire strada Cerbului ” , din municipiul Bacău.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 şi 2 în vederea avizării proiectului
de hotărâre , favorabile.
D-na Director Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima
votul în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.
NUMELE ŞI PRENUMELE
VOT
PENTRU

1.
2.
3.
4

BÎRZU ILIE
BLĂGAN COSTICĂ
BOGATU GEORGE
BOGDAN DAN

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

BUDEANU OVIDIU
CORODEANU S. GABI
CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ
DAMIAN AUREL
DANCIU PETRU MARIUS
DIMA CARMEN
HÎRŢESCU V.VASILICĂ
ION N.RĂDUCAN
LUCAŞ LAURIAN IULIAN
LUPU GABRIEL-STĂNICĂ
MARCU COSTICĂ
MIRONESCU ROXANA
MUNTEANU M.PETRU
PĂDUREANU RODICA-LENUŢA
PINTILIE EMIL
PLACINTĂ PETRU
POPESCU ADRIAN
SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA
VIERIU DORIN
TOTAL

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

-

-

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru
obiectivele „ Construire strada Vasile Lupu ” , „ Construire strada Muşcatelor ” ,
şi „ Construire strada Cerbului ” , din municipiul Bacău, a fost adoptat cu 22 de
voturi « pentru » (unanimitate).
22-36. Se trece la punctele 22-36 ale ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă
cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la
proiectelel de hotărâre de la nr.22 la nr.35 şi d-lui consilier Bogatu George pentru proiectul
36, după cum urmează :
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE CENTRUL PENTRU SERVICII SOCIALE – CĂMIN DE
BĂTRÂNI, STR. AL. GHIOCEILOR , NR.2A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se
va realiza pe teren proprietate publică a Municipiului Bacău
BENEFICIAR : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE ŞI COMERŢ – BIROURI
S+D1+D2+P+9E, STR. EROU CIPRIAN PINTEA , NR.27, din Municipiul Bacău,
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară .
BENEFICIAR : S.C. AGROINDUSTRIALA S.A.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + DM ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , STR.
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DIGU BÂRNAT , NR. 4A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară
BENEFICIAR : COJOCARU LUCIAN
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S + P + M
ŞI ÎMPREJMUIRE, STR.
TRIUMFULUI , NR. 17A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară
BENEFICIAR : FRANCU MIHAI
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU,
PENTRU CONSTRUIRE 2 LOCUINŢE P + DM ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , STR.
FRUNZEI , NR.50, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate
particulară
BENEFICIARI : SAVA DĂNUŢ ŞI MIRELA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU AMPLASARE PROVIZORIE INSTALAŢIE DE DISTRIBUŢIE CU GAZ
PETROLIER LICHEFIAT (GPL) LA AUTOVEHICULE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN LA
LIMITA PROPRIETĂŢII, B-DUL UNIRII, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va
realiza pe teren proprietate particulară
BENEFICIAR : S.C. VIVIAN AUTO GAZ S.R.L.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, STR. CALEA MOLDOVEI , NR. 169, din
Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară
BENEFICIARI : PATLAGICA SEVER ŞI STANESCU MĂRIUŢA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE DUPLEX, CUPLATE ŞI ÎMPREJMUIRE
TEREN , STR. CORBULUI , din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară.
BENEFICIAR : FODOR MARIANA-FLORENTINA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+DM, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN ,
STR. TRIUMFULUI , NR.16, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară.
BENEFICIAR : SOFRONE NECULAI-CORNEL
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
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31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.
VIITORULUI , NR.18, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară.
BENEFICIAR : MACOTA VIORICA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIREA OBIECTIVULUI „CENTRU DE MANAGEMENT
BAZINAL ÎN GOSPODĂRIREA APELOR”, , STR. NICOLAE LASCĂR , F.NR., din
Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată a Municipiului
Bacău, conform Contractului de Concesionare nr.23078/12.06.2006
BENEFICIAR : A.N. APELE ROMÂNE – DIRECŢIA APELOR SIRET BACĂU
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
33. Proiect de hotărâre
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + M STR. AEROPORTULUI NR.27, din
Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară
BENEFICIAR : MAHFOUZ IRINA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,
34. Proiect de hotărâre
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + DM
CU GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE
TEREN, STR. CIREŞOAIEI, NR.58 C, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza
pe teren proprietate particulară
BENEFICIARI : TĂNASĂ LIVIU ŞI MARIA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,
35. Proiect de hotărâre
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + M
, STR. REPUBLICII, SOLA 67,
PARCELA 2091/51/3, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară
BENEFICIAR : COŞA EUSEBIU-LUCIAN
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,
36. Proiect de hotărâre
PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI S+P+6E , STRADA OITUZ NR.2BIS
DIN MUNICIPIUL BACĂU, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară
(200 M.P.) ŞI pe teren proprietate privată a Municipiului Bacău, conform Contractului de
Concesionare nr.43470/06.12.2005 (153,50 m.p.)
BENEFICIAR : S.C. SUPERION S.R.L.
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectele de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
aceste proiecte de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile.
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Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 2 în vederea avizării proiectelor de
hotărâre , favorabile.
Dl Consilier Corodeanu Gabi întreabă dacă la punctul 27-G.P.L.-VIVIAN
AUTO GAZ nu sunt probleme, avându-se în vedere că este vorba de gaz lichefiat şi se
află în apropierea podului de la Şerbăneşti.
Dl.Cortez Silvian precizează că s-a obţinut avizul Comisiei de Urbanism şi de
asemenea lucrurile trebuiesc bine cântărite în funcţie de soluţia tehnică pe care o va da
proiectantul.
Dl.Consilier Corodeanu Gabi îşi pune problema dacă distanţa dintre capătul
podului şi staţie este suficient de mare.
Dl.Arhitect Şef Cortez arată că se mai aşteaptă lămuriri de la proiectantul
general al podului .
Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
S-a procedat prin vot secret, pentru
exprimarea opţiunii în legătură cu
aprobarea unor PUD-uri şi a unor PUZ-uri
1. Consilieri prezenţi - 22
2. Numărul consilierilor care au votat - 22
NR. VOTURI
PENTRU CONTRA NULE

Nr.
crt.

1.

2.

3.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
22
URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE CENTRUL
PENTRU SERVICII SOCIALE – CĂMIN DE BĂTRÂNI, STR. AL.
GHIOCEILOR , NR.2A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va
realiza pe teren proprietate publică a Municipiului Bacău
BENEFICIAR : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BACĂU
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
- S-a adoptat
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
17
URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL
LOCUINŢE ŞI COMERŢ – BIROURI S+D1+D2+P+9E, STR. EROU
CIPRIAN PINTEA , NR.27, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va
realiza pe teren proprietate particulară .
BENEFICIAR : S.C. AGROINDUSTRIALA S.A.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
- S-a adoptat
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
20
URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ
P + DM ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , STR. DIGU BÂRNAT ,
NR. 4A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară
BENEFICIAR : COJOCARU LUCIAN
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
- S-a adoptat
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
22
URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE
LOCUINŢĂ S + P + M ŞI ÎMPREJMUIRE, STR. TRIUMFULUI ,
NR. 17A, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară
BENEFICIAR : FRANCU MIHAI
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-a adoptat
5. 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
22
URBANISTIC DE DETALIU, PENTRU CONSTRUIRE 2
LOCUINŢE P + DM ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , STR. FRUNZEI ,
NR.50, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza
pe teren proprietate particulară
BENEFICIARI : SAVA DĂNUŢ ŞI MIRELA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-a adoptat
6. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
4
URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASARE
PROVIZORIE INSTALAŢIE DE DISTRIBUŢIE CU GAZ
PETROLIER LICHEFIAT (GPL) LA AUTOVEHICULE ŞI
ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂŢII, B-DUL
UNIRII, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară
BENEFICIAR : S.C. VIVIAN AUTO GAZ S.R.L.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- Nu s-a adoptat
7. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
21
URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ,
STR. CALEA MOLDOVEI , NR. 169, din Municipiul Bacău,
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară
BENEFICIARI: PATLAGICA SEVER ŞI STANESCU MĂRIUŢA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU - S-a adoptat
8. 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
22
URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE
DUPLEX, CUPLATE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , STR. CORBULUI ,
din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate
particulară.
BENEFICIAR : FODOR MARIANA-FLORENTINA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU - S-a adoptat
9. 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
22
URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ
P+DM, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , STR. TRIUMFULUI ,
NR.16, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară.
BENEFICIAR : SOFRONE NECULAI-CORNEL
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-a adoptat
10. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI
22
URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ
P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. VIITORULUI , NR.18, din
Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate
particulară.
BENEFICIAR : MACOTA VIORICA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-a adoptat
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11. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. PENTRU
CONSTRUIREA OBIECTIVULUI „CENTRU DE MANAGEMENT
BAZINAL ÎN GOSPODĂRIREA APELOR”, , STR. NICOLAE
LASCĂR , F.NR., din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza
pe teren proprietate privată a Municipiului Bacău, conform
Contractului de Concesionare nr.23078/12.06.2006
BENEFICIAR : A.N. APELE ROMÂNE – DIRECŢIA APELOR
SIRET BACĂU
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-a adoptat
12. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. , PENTRU
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + M STR. AEROPORTULUI NR.27,
din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate
particulară
BENEFICIAR : MAHFOUZ IRINA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-a adoptat
13. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. , PENTRU
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + DM CU GARAJ ŞI
ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CIREŞOAIEI, NR.58 C, din
Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate
particulară
BENEFICIARI : TĂNASĂ LIVIU ŞI MARIA
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-a adoptat
14. 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. , PENTRU
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P + M , STR. REPUBLICII, SOLA 67,
PARCELA 2091/51/3, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va
realiza pe teren proprietate particulară
BENEFICIAR : COŞA EUSEBIU-LUCIAN
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-a adoptat
15. 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. , PENTRU
CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI S+P+6E , STRADA OITUZ NR.
2BIS DIN MUNICIPIUL BACĂU, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulară (200 M.P.) ŞI pe teren proprietate privată a
Municipiului Bacău, conform Contractului de Concesionare
nr.43470/06.12.2005 (153,50 m.p.)
BENEFICIAR : S.C. SUPERION S.R.L.
Iniţiatori – Consilieri Locali- S-a adoptat
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37.A. Se trece la punctul 37A al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă
cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind modificarea profilului de activitate pentru construcţia
realizată pe terenul concesionat de către S.C. SOTIS S.R.L. Bacău, situat în Bacău
str. Războieni nr.7, conform contractului de concesionare nr.15902/29.05.2000.
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre.
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.
Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 şi 3 în vederea avizării proiectului
de hotărâre , favorabile.
Se trece la procedura de vot secret şi dl. Bîrzu Ilie , dă citire procesului verbal al
comisiei de numarare a voturilor secrete si stabilire a rezultatului votului:
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S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de
hotărâre privind modificarea profilului de activitate pentru construcţia realizată pe
terenul concesionat de către S.C. SOTIS S.R.L. Bacău, situat în Bacău, str. Războieni ,
nr.7, conform contractului de concesionare nr. 15902/29.05.2000
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
7. Consilieri prezenţi - 22
8. Numărul consilierilor care au votat -22
Nr.
crt.

PENTRU

1.

2.

3.

7

Art.1. - Se aprobă modificarea profilului de activitate pentru construcţia
realizată pe terenul concesionat de către S.C. SOTIS S.R.L. Bacău, situat
în intravilanul Municipiului Bacău, str. Războieni, nr.7, din activitatea de
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ în activitatea SEDIU SOCIETATE –
ACTIVITĂŢI BANCARE. - Nu s-a adoptat
ART.2. — Taxa de concesionare anuală/m.p., stabilită în baza Hotărârii
7
Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.29 din 21.02.2000, se modifică
conform obiectului de activitate stabilit la Art.1, la suma de 33,9 lei
RON/m.p./an, la nivelul anului fiscal 2006. . - Nu s-a adoptat
ART.3. — Celelalte prevederi ale contractului de concesionare
7
nr.15902/29.05.2000, sunt şi rămân în vigoare. . - Nu s-a adoptat

NR. VOTURI
CONTRA NULE

14

1

14

1

14

1

Diverse
Dl.Primar ing.Romeo Stavarache invită toţi iubitorii sportului la Sala
Sporturilor unde va fi prezentată noua echipă de handbal a oraşului.
Dl.Consilier Crăciun are o rugăminte ca pe viitor să se acorde o atenţie sporită
limbii române şi să se folosească un limbaj adecvat şi explicit in şedinţele consiliului
local.
Dl.Consilier Marcu propune aplicarea modificărilor Legii 215, făcând referire
la art.38(1) privind componenţa comisiilor.
Dl.Primar asigură audienţa că se va studia această problemă şi arată că a cerut
şi explicaţii de la Ministerul Administraţiei cu privire la modificările aduse Legii 215.
Dl. preşedinte de şedinţă mulţumeşte asistenţei şi declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

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

MA, RT/Ds.V-A-5/Ex.1
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