
NR. 

HOTĂRÂRII 

DATA 

ADOPTĂRII 

TITLU 

1.  15.01.2016 Hotărâre privind   încetarea mandatului de viceprimar al 

municipiului Bacău, înainte de termen, a domnului 

Tescaru Vasile-Sorinel, ca urmare a demisiei sale din 

aceasta funcţie. 

2.  15.01.2016 Hotărâre privind   alegerea celui de-al doilea Viceprimar 

al Municipiului Bacău, pe locul rămas vacant. 

3.  15.01.2016 Hotărâre privind   aprobarea Organigramei şi a Statului 

de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău. 

4.  15.01.2016 Hotărâre privind  modificarea HCL nr. 13/ 2014 prin 

care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea in 

aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor 

nerambursabile din fondurile publice pentru activitati 

nonprofit de interes general.  

5.  01.02.2016 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli,  a Programului de investiţii pe anul 2016 ale 

Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a Prognozei pe 

următorii trei ani. 

 Modificat prin HCL nr.67 din 18.03.2016 

6.  01.02.2016 Hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind 

dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la 

Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului 

nr.12590/28.12.2010. 

7.  01.02.2016 Hotărâre privind  aprobarea închirierii de către Poliţia 

Locală a Municipiului Bacău, a unui imobil/ spaţiu într-un 

imobil, adaptat funcţionării instituţiei, prin licitaţie 

organizată de către Bursa Română de Mărfuri - Terminal 

Bacău, conform procedurii bursiere. 

8.  05.02.2016 Hotărâre privind  alegerea “Preşedintelui  de şedinţă” al 

Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele 

din lunile februarie 2016 – martie 2016 . 

9.  05.02.2016 
Hotărâre privind  anularea unei cote de 70% din 

majorările de întarziere, datorate ca urmare a neachitării la 

termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului 

local 



10.  05.02.2016 Hotărâre privind  reţeaua şcolară din municipiul Bacău 

pentru anul şcolar 2016 – 2017 

11.  05.02.2016 Hotărâre privind  aderarea Municipiului Bacău în 

Asociaţia "Oraşe Energie România" (OER) 

12.  05.02.2016 
Hotărâre pentru aprobarea acordării „Diplomei de 

Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei 

familiilor care au împlinit şi depăşit 50 de ani de la  

căsătorie şi care au domiciliul în municipiul Bacău. 

13.  05.02.2016 
Hotărâre privind  stabilirea modului de înscrierea a 

datelor în registrul agricol prin punerea în aplicare a 

Ordinului nr. 734/480/1003/3727 din  2015 

14.  05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de 

lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de 

muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat 

pentru anul 2016.   

15.  05.02.2016 Hotărâre privind  modificarea HCL nr. 94/ 2015 prin care 

s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe 

sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin 

grija Consiliului Local al Municipiului Bacău  

16.  05.02.2016 
Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 

172/ 31.08.2015 de aprobare  a Listei nominale cu 

persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi 

repartiţie pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri 

Coandă nr. 9 Bacău.  

17.  05.02.2016 
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de 

intretinere pe anul 2016 in Caminul pentru Persoane 

Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei datorata 

de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in 

aceasta institutie. 

18.  05.02.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 185/ 2015 prin 

care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al 

Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul 

şcolar 2015 – 2016 

19.  05.02.2016 Hotărâre privind  acordarea unui premiu în valoare de 

5000 lei doamnelor Apetrii Elena, Lazăr Lucreţia şi Baltă 

Eugenia din Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani 



20.  05.02.2016 Hotărâre privind închirierea a şase parcele de teren aflate 

în incinta Oborului Şerbăneşti din Bacău, str. Trecătoarea 

Tecuciului, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată 

în condiţiile legii 

21.  05.02.2016 Hotărâre privind  aprobarea Regulamentului pentru 

premierea sportivilor şi antrenorilor/ tehnicienilor din 

cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au 

obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive 

internaţionale oficiale, în anul 2015 

Îndreptat eroare şi completată  prin HCL nr.49 din 

16.02.2016 

 

22.  05.02.2016 Hotărâre  privind premierea elevilor, studenţilor şi 

cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, 

care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar/ 

universitar 2014 – 2015 

Modificată prin HCL nr.60  din 07.03.2016 

 

 

23.  05.02.2016 Hotărâre privind  participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională 

Cultul Eroilor « Regina Maria », la editarea Revistei 

« Bacăul eroic », numerele 12 şi 13 

24.  05.02.2016 Hotărâre privind  participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu 

Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala 

« General Eremia Grigorescu » a publicaţiei trimestriale 

« Veteranul de Război » 

25.  05.02.2016 Hotărâre privind  asocierea Municipiului Bacău prin 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu 

Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-

România “Betania” în vederea finanțării Proiectului  

“Centrul de Integrare a Tinerilor” 

26.  05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru  anul 2016  

la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare 

Bacau  

27.  05.02.2016 Hotărâre privind  modificarea HCL nr. 103/2010 privind 

aprobarea darii in administrare catre Directia Servicii 

Publice a unor activitati din cadrul serviciului de 



salubrizare al Municipiului Bacau 

28.  05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii 

juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare 

în anul 2016. 

Modificată prin HCL nr.57 din 07.03.2016 

 

29.  05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli pe 2016 al Societăţii Thermoenergy Group SA 

Bacău.  

30.  05.02.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.228/20.10.2014, ca 

urmare a diminuarii cotei  standard de TVA de la 24% la 

20% conform Legii nr. 227/2015, incepand cu facturile 

emise in luna ianuarie 2016.  

31.  05.02.2016 Hotărâre privind modificarea preţului/tarifului pentru 

serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin 

HCL nr.15/27.01.2014,  urmare a diminuarii cotei standard 

de TVA   

32.  05.02.2016 Hotărâre privind modificarea şi îndreptarea unei erori 

materiale din HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat 

Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri 

–terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac 

obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare 

33.  05.02.2016 Hotărâre privind  aprobarea cererilor d-nei Coser Lidia 

Elena şi a d-nei Bucătaru Silvica - Luminiţa de extindere a 

spaţiului de locuit 

34.  05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea procedurii de transparenta 

pentru realizarea achiziţiilor directe de bunuri, servicii şi 

lucrări în cadrul primăriei municipiului Bacău  

35.  05.02.2016 Hotărâre privind constituirea pe lângă Primăria Municipiului 

Bacău și a Consiliului Local al Municipiului Bacău a 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.  

36.  05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

DE DETALIU pentru  CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE 

COLECTIVE,  STR. MILCOV, PARCELA 79629, din 

municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren 

proprietate particulara 

BENEFICIAR: S.C. IAN INVEST TRANS S.R.L., din 

com. Blagesti, jud. Bacau 



37.  05.02.2016 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

DE DETALIU pentru  CONSTRUIRE IMOBIL 

LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, 

GARAJE, PARCARI SI IMPREJMUIRE TEREN,  B-

DUL UNIRII, NR. 30, din municipiul Bacau, obiectiv ce se 

va realiza pe teren proprietate particulara 

BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din 

Bacau 

38.  05.02.2016 
Hotărâre privind indreptarea erorii materiale inregistrata 

in H.C.L. nr. 154/29.07.2015 prin care s-a aprobat 

modificarea Hotararii nr. 102/17.06.1999 prin care s-a 

stabilit destinatia terenului in suprafata de 17,30 m.p. situat 

in Bacau, str. Razboieni, nr. 8, concesionat catre D-NA 

SCARLATESCU GABRIELA-ZAMFIRA  

39.  05.02.2016 
Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute către E-

ON Distribuţie România asupra unor suprafeţe de teren 

situate în Bacău, str. Erou Ciprian Pintea, str. Prieteniei şi 

str. Venus  

Completată prin HCL nr.58 din 07.03.2016 
 

40.  05.02.2016 
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile 

situate în Bacău, str. Gen. Ştefan Guşe, nr. 4, în scopul 

casării, demolării şi valorificării acestora în condiţiile legii.   

41.  05.02.2016 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al 

domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL 

nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare  
42.  05.02.2016 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Bacău nr. 430 din 29.12.2011 prin care au 

fost incluse bunurile de retur rezultate în urma 

implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în 

inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi au 

fost date în administrarea şi exploatarea SC Compania 

Regională de Apă Bacău SA, modificată   
43.  05.02.2016 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al 

Municipiului Bacău a întâmpinării  formulată în dosarul nr. 

3887/110/2015   
44.  05.02.2016 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei 

Petrea Ana-Maria cu domiciliul în Bacău, sat Siretu (com. 

Săuceşti), jud. Bacău, cu reşedinţa în Bacău, str. Logofăt 

Tăutu, nr.5, Sc.B, ap.34 pentru fiul Petrea Albert Andrei.   
45.  16.02.2016 Hotărâre privind reglementarea organizării şi desfăşurării 

de activităţi permanente şi/ sau temporare în spaţiile 

publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din 



imobilele cu risc seismic I. 

46.  16.02.2016 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului 

Judeţului Bacău nr. 25/ 01.02.2016 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier local al d-lui Dragoş Daniel 

Ştefan, consilier local în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea 

locului de consilier local vacant. 

47.  16.02.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 144/ 2012 prin care 

s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Bacău 

48.  16.02.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute 

către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor 

suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Turbinei, str. 

Aeroportului şi str. Prelungirea Bradului.  

49.  16.02.2016 Hotărâre privind îndreptarea unei erori  şi completarea 

HCL nr. 21/ 2016 prin care s-a aprobat Regulamentul 

pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/ tehnicienilor 

din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care 

au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive 

internaţionale oficiale, în anul 2015. 

50.  23.02.2016 Hotărâre privind completare HCL nr. 50/2011 prin care s-

a aprobat Regulamentul de acordare al burselor 

municipale, elevilor din şcolile şi liceele din municipiul 

Bacău. 

51.  23.02.2016 Hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada 

construirii, a dreptului de folosinţă asupra terenului în 

suprafaţă de 7864 mp, situat în intravilanul municipiului 

Bacău str. Izvoare, fără număr, către Asociaţia Habitat for 

Humanity Comăneşti 

52.  23.02.2016 Hotărâre privind aprobarea acordării “Diplomei de 

Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei 

familiilor care au împlinit şi depăşit 50 de ani de la 

căsătorie şi care au domiciliul în municipiul Bacău 

Îndreptat eroare materială  prin HCL nr.56 din 

07.03.2016 

 

53.  23.02.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de 

partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în vederea organizării 



concertului “Zi-i vioară…zi-i cu foc”, la Teatrul de vară “Radu 

Beligan” din Bacău 

54.  07.03.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de 

partener, împreună cu Fundaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi  

Sprijin Comunitar “Constantin Brâncoveanu” la organizarea 

evenimentului social “Ţi-am luat un mărţişor”. 

55.  07.03.2016 Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al 

Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, 

aferent anului 2016. 

56.  07.03.2016 Hotărâre privind îndreptarea  erorii materiale strecurate în Anexa 

la HCL nr. 52/2016. 

57.  07.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 28/ 2016 prin care s-a 

aprobat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 

şi/sau de reprezentare în anul 2016. 

58.  07.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 39/ 2016 prin care s-a 

aprobat dreptul de servitute către E-ON Distribuţie România 

asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Erou Ciprian 

Pintea, str. Prieteniei şi str. Venus. 

59.  07.03.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 

şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul Municipal 

« Bacovia » Bacău. 

Modificat prin HCL nr.68 din 18.03.2016 

60.  07.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 22/ 2016 prin care s-a 

aprobat premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din 

unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate 

deosebite în anul şcolar/ universitar 2014 – 2015 

61.  07.03.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului centralizat 

al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 

2003 cu modificările şi completările ulterioare. 

62.  07.03.2016 Hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în 

Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Manolache Cristinel, 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a 

demisiei. 

63.  07.03.2016 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor privind stadiul realizarii 

masurilor din ,,Programul de gestionare a calitatii aerului pentru 

pulberi PM10  in municipiul Bacau si comuna Letea Veche”, 

elaborate de catre MUNICIPIUL BACAU si SC 

THERMOENERGY GRUP SA , pentru anul 2015. 

64.  15.03.2016 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău 

nr. 60/ 07.03.2016 privind suspendarea de drept a mandatului d-lui 

Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, 

judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii arestului la domiciliu. 



65.  15.03.2016 Hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului 

Bacău pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege 

primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia.  

 

66.  15.03.2016 Hotărâre privind delegarea unui consilier local care va îndeplini 

temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Bacău, pe 

perioada în care acesta îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei de 

primar.     

  

67.  18.03.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 

01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi 

cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016 ale 

Consiliului Local al Municipiului Bacău 

 

68.  18.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 59/ 2016 prin care 

s-a aprobat Regulamentul – cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul 

Municipal « Bacovia » Bacău 

 

69.  18.03.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 

159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor 

finanţări rambursabile interne/ externe în valoare de pana 

la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru 

asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor 

obiective de investiţii de interes public local 

70.  25.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Asociaţia Culturală « 

Pro Basarabia şi Bucovina » - Filiala Bacău la organizarea 

evenimentului dedicat celebrării « Unirii Basarabiei cu 

România din 1918 », care se desfăşoară în perioada 25 – 

27 martie, în Bacău. 

71.  25.03.2016 Hotărâre privind  modificarea HCL nr.22/2016 prin care 

s-a aprobat premierea elevilor, studenților și cadrelor 

didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au 

obținut rezultate deosebite în anul școlar/universitar 

2014/2015. 

72.  31.03.2016 
Hotărâre privind  validarea mandatului  de consilier local, 

a d-lui Botoi Romică, supleant înscris pe lista de candidaţi 



a Partidului Ecologist Român. 

73.  31.03.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de 

Onoare al municipiului Bacău, domnului Vilică Munteanu, 

profesor – arhivist. 

74.  31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 

Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială  la proiectul 

social „Informat şi implicat” finanţat prin Reprezentanţa 

UNICEF România, a bugetului proiectului şi a surselor de 

finanţare. 

75.  31.03.2016 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L nr. 

274/ 28.12.2015 prin care s-a aprobat menţinerea pentru 

anul 2016 a taxelor locale care constituie surse de venit ale 

bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 

nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, actualizată, la nivelul 

anului 2015 

76.  31.03.2016 Hotărâre privind plata cotizaţiei de membru a 

municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din 

România pentru anii 2015 – 2016. 

77.  31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea  cotizaţiei  pentru anul 2016 

la patrimoniul « Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău » . 

78.  31.03.2016 Hotărâre privind plata cotizaţiei pe anul 2016 în calitate 

de membru al Asociaţiei „Administratorilor de Pieţe din 

România” 

79.  31.03.2016 Hotărâre privind mandatarea Viceprimarului 

Municipiului Bacău, dl. Ilie Bîrzu, ca evaluator al 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 

Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 

2015. 
80.  31.03.2016 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 

10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, 

organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului 

Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată prin 

HCL nr. 299/ 29.12.2014, ca urmare a examenului de 

promovare în clasă, grade, trepte profesionale şi expirarea 

perioadei de stagiu. 

81.  31.03.2016 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 

236/ 2011, modificată prin HCL nr. 300/ 29.12.2014, 



privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, 

numărului de personal şi statul de funcţii pentru Direcţia 

Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, 

ca urmare a examenului de promovare în grad profesional, 

clasa şi expirarea perioadei de stagiu. 

82.  31.03.2016 Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru 

promovarea salariatului Compartimentului „Analiză şi 

Relaţii Consiliul Local”. 

83.  31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii 

de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică 

pentru anul 2016, de către Poliţia Locală a Municipiului 

Bacău 

84.  31.03.2016 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 

31.10.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 273 

din 20.08.2009, în sensul înlocuirii unui membru din 

Consiliul Comunitar  Consultativ al Municipiului Bacău 

85.  31.03.2016 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei 

LUPU ELENA DANA  cu domiciliul în Bacău, str. Iosif 

Cocea,  nr. 16, sc. A, ap. 10  pentru fiul GOLOVATIUC 

CRISTIAN ANDREI   

86.  31.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 10/ 2016 prin 

care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău 

pentru anul şcolar 2016 – 2017. 

87.  31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Consiliul Judeţean al 

Elevilor Bacău în vederea organizării Balului Balurilor, 

ediţia a VI-a, la Teatrul de Vară «Radu Beligan » din 

Bacău, în data de 29.04.2016. 

88.  31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Centrul de Cultură « 

George Apostu »  în vederea derulării proiectului 

« Spectacolul cărţii, spectacolul lumii – Omar Khayyam », 

ce se va desfăşura la Chişinău, Republica Moldova, în 

perioada 20 – 22 mai 2016. 

89.  31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Centrul de Cultură « 

George Apostu »  în vederea derulării proiectului 

« Expoziţia itinerantă Leonard Răchită - 



Impermanences », ce se desfăşoară sub genericul « Pe 

urmele lui Apostu » 

90.  31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Filarmonica « Mihail 

Jora » Bacău la organizarea evenimentului « Concert 

dedicat aniversării a 60 de ani de activitate a Filarmonicii 

M. Jora » în perioada 10 – 14 aprilie 2016 

91.  31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în 

vederea organizării unui eveniment cu ocazia programului 

şcolar « Săptămâna altfel – Să ştii mai multe, să fii mai 

bun », în data de 21 aprilie 2016, în Piaţa Tricolorului. 

92.  31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener al Federaţiei Române de Nataţie şi 

Pentatlon Modern,  în vederea organizării «  

Campionatului Naţional de înot copii (10-11 ani) etapa 

regională » şi a « Campionatului Naţional de înot cadeţi 

(12-14 ani) etapa regională ». 

93.  31.03.2016 Hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului 

Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit 

componenţa Consiliului de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Bacău 

94.  31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale 

pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale şi fond 

locativ, pentru persoanele din municipiul Bacău, 

îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor 

aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău 
95.  31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei 

sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, 

pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să 

primească o locuinţă pentru tineri în limita celor aflate la 

dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău 

96.  31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu familiile 

şi persoanele care vor primi repartiţie pentru locuinţele 

pentru tineri destinate închirierii 

97.  31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea procedurii de subvenţionare 

a sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, persoane 

fizice/ juridice cu domiciliul/ sediul pe raza municipiului 

Bacău 



98.  31.03.2016 Hotărâre privind asigurarea în mod gratuit a unui loc de 

înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară 

„Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului”, d-lui Radu Mihai 

din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 44/ 1994, republicată 

99.  31.03.2016 
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind 

dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la 

Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/ 

28.12.2010 

100.  31.03.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute şi 

de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România 

S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. 

Serei, str. Teiului, str. Mărăşti, str. Mihail Kogălniceanu, 

str. Oituz, str. Vasile Alecsandri, str. Războieni, Aleea 

Parcului, str. Dumbravei, str. Mărăşeşti şi Aleea Ateneului. 

101.  31.03.2016 Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă 

de 212,97 mp aflat în incinta PT nr. 11 din Bacău, str. 

Carpaţi, prin licitaţie publică deschisă, organizată în 

condiţiile legii. 

102.  31.03.2016 Hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă 

de 92,33 mp aflat în incinta PT nr. 13 din Bacău, str. 

Cornişa Bistriţei, prin licitaţie publică deschisă, organizată 

în condiţiile legii. 

103.  31.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 65/ 2015 prin care 

s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al municipiului Bacău, a şapte coşuri de fum, în 

scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.  

104.  31.03.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin 

care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 

public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui 

bun 

105.  31.03.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 

centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău 

însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi 

completările ulterioare 

106.  31.03.2016 Hotărâre privind alegerea “Preşedintelui  de şedinţă” al 

Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele 

din lunile aprilie  – mai    2016. 



107.  31.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.5 din 01.02.2016 

prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi 

Programul de Investiţii pe anul 2016, ale Consiliul Local al 

Municipiului Bacău 
108.  31.03.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.245/2015 prin care 

s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de 

salubrizare pentru anul 2016 în Municipiul Bacău 
109.  05.04.2016 Hotărâre  prin care se ia act de încetarea contractului de 

management la Teatrul Municipal « Bacovia », cu acordul 

părţilor şi desemnarea unei persoane care să asigure 

interimatul managementului instituţiei. 

110.  05.04.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 186/12.09.2014 

privind aprobarea infiintarii societatii "Thermoenergy 

Group SA" Bacau si abrogarea HCL nr. 259 din 

31.07.2013 
111.  05.04.2016 Hotărâre privind diminuarea cotei standard de TVA si 

mentinerea tarifelor pentru serviciile de transport public 

local la nivelul celor aprobate prin HCL nr. 248 din 

31.07.2013. 
112.  05.04.2016 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului 

Judeţului Bacău nr. 97/ 04.04.2016 privind prelungirea 

suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, 

din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, 

pe perioada aplicării măsurii preventive a controlului 

judiciar. 
113.  20.04.2016 Hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru 

punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru 

activitati nonprofit de interes general 

114.  20.04.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.84/2012 prin care s-

a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al 

Municipiului Bacău şi a Regulamentului Local de 

Urbanism. 
115.  20.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Bacău, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, 

Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Colegiul Naţional „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Colegiul Naţional Pedagogic 

„Ştefan cel Mare” , Colegiul „Henri Coandă”, în vederea 

organizării mai multor evenimente, la Teatrul de Vară « 

Radu Beligan » din Bacău. 

116.  20.04.2016 Hotărâre privind participarea Teatrului Municipal 

Bacovia, în calitate de partener împreună cu Asociaţia 

Beneva Bucureşti – cultural, social, educaţional la 

organizarea spectacolului de stradă « Drumul Crucii », în 

data de 26 aprilie 2016. 



117.  20.04.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în 

calitate de partener cu Sport Club Municipal Bacău, în 

vederea organizării evenimentului sportiv “ Finala de 

Tineret a Cupei României la Box” ce se va desfăşura la 

Bacău în perioada 17-23 aprilie 2016. 
118.  20.04.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în 

calitate de partener împreună cu Şcoala Gimnazială 

“Constantin Platon” Bacău, Colegiul Naţional de Artă 

“George Apostu” Bacău şi Uniunea Armenilor din 

România – Filiala Bacău, în vederea organizării mai multor  

evenimente  la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău. 
119.  28.04.2016 Hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local 

al domnului Chelaru Postolache Cristian, următorul 

supleant înscris pe lista de candidați ai Partidului Ecologist 

Român 
120.  28.04.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de 

Onoare al municipiului Bacău, domnului Emeric 

Dembróschi, fotbalist 

121.  28.04.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de 

Onoare al municipiului Bacău, domnului Arădăvoaicei 

Dorin, profesor emerit 

122.  28.04.2016 Hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de 

Onoare al municipiului Bacău, doamnei Agop Vasilica 

Florentina şi domnului Agop Corneliu, profesori - 

antrenori emeriţi 

123.  28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 

01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și 

cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale 

Consiliului Local al Municipiului Bacău 

124.  28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului local pe trimestrul I anul 2016, al Municipiului 

Bacău 

125.  28.04.2016 Hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 

5000 lei  doamnei GORESCU ELENA din Bacău, care a  

împlinit vârsta de 100 de ani  

126.  28.04.2016 Hotărâre privind acordarea ,,Diplomei de Onoare”și plata 

unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 62 familii 

din Municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la 

casătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte 

doveditoare, până la data de 19.04.2016 

127.  28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău  în 



calitate de partener alături de Colegiul Economic „Ion 

Ghica” din Bacău şi Şcoala Gimnazială nr. 10 din Bacău, 

în vederea organizării unor evenimente la Teatrul de Vară 

« Radu Beligan » din Bacău 

128.  28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Colegiul Tehnic de 

Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău în 

vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Tehnologia 

Informaţiei, a festivităţilor de deschidere şi închidere  a 

acestei olimpiade 

129.  28.04.2016 Hotărâre privind participarea Teatrului Municipal Bacovia  

în calitate de partener împreună cu Asociația INGENIOUS 

DRAMA Bacău la   organizarea primei ediții a Festivalului 

Național de Cinematografie "The Eye Film Festival" 

130.  28.04.2016 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în 

calitate de partener cu Federatia Romana de Tenis si Sport 

Club Municipal Bacau,  în vederea organizării „Trofeului 

Municipiului Bacau” ce se va desfăşura la Bacau în 

perioada 20 mai -29 mai  2016 

131.  28.04.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2016 prin care 

s-a aprobat premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor 

didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au 

obţinut rezultate deosebite în anul şcolar/ universitar 2014 

– 2015 

132.  28.04.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 21/ 2016 prin care 

s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor şi 

antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din 

Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la 

competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2015 

133.  28.04.2016 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 

10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, 

organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului 

Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată şi 

completată prin HCL nr. 219/ 2014, HCL nr. 264/ 2014, 

HCL nr. 299/ 2014 şi HCL nr. 80/ 2016 ca urmare a 

examenului de promovare în grad profesional 
134.  28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea  Statului de funcţii al Direcției 

de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu  



data de 01.05.2016 

135.  28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de 

Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare si a 

Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie 

Bacău 

136.  28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 

Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului la  

proiectul social „Informat si implicat”,  finanțat prin 

Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului 

și a surselor de finanțare 
137.  28.04.2016 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 172/ 

31.08.2015  de aprobare  a Listei nominale cu persoanele şi 

familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie 

pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 

9 Bacău 
138.  28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea  Listei nominale cu persoanele 

şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie 

pentru locuinţe sociale  

139.  28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire 

strada Prelungirea Bradului, municipiul Bacău”  

140.  28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute 

către E-ON Distribuţie România asupra unor suprafeţe de 

teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, 

Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii şi Tineretului 
141.  28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute 

către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de 

teren situate în Bacău, Calea Moldovei și str. Ernest 

Târțescu 

142.  28.04.2016 Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata 

existenței construcției, către Parohia Ortodoxă ,,Sfinții 

Voievozi”din Bacău, a unui teren situat în Bacău, str.Calea 

Romanului, în suprafață de 833 mp 

143.  28.04.2016 Hotărâre de îndreptare a erorii materiale din HCL 

nr.103/31.03.2016 privind completarea HCL nr.65/2015 

prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Bacău, a șapte coșuri de 

fum, în scopul casării și demolării acestora în condițiile 

legii 

144.  28.04.2016 Hotărâre privind aprobarea alipirii unei suprafețe de teren 



aflate în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.6/D/2 

145.  28.04.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coș de fum, 

în scopul casării și demolării acestuia în condițiile legii 

146.  28.04.2016 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile 

situate în Bacău, Pepiniera Gherăieşti, în scopul scoaterii 

din funcţiune, casării, demolării şi valorificării acestora în 

condiţiile legii 

147.  28.04.2016 Hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care 

s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 

public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui 

bun 

148.  28.04.2016 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al 

domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL 

nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare 
149.  28.04.2016 Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al 

Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul 

nr.15/110/2016 

150.  28.04.2016 Hotărâre privind respingerea documentației PLAN 

URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 

BLOC DE LOCUINȚE, ALEEA PARCULUI, TARLA 

76, PARCELA 20, din municipiul Bacău, pe teren 

proprietate particulară, BENEFICIAR: NICOLAESCU 

GEORGE-CĂTĂLIN 

151.  28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Colegiul Naţional 

Ferdinand I la  organizarea Conferinţei Internaţionale 

„MoldaviaMUN”  în perioada 26-29 mai 2016. 

152.  28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Asociaţia „Insula 

Cercetaşilor” la organizarea „Festivalului Luminii”, în data 

de 8 mai 2016. 

153.  28.04.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, în vederea organizării  unor 

evenimente, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău. 

 


