
NR. HOT DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII 

1.  

 

 

12.01.2015 

Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Asociaţia Culturală 

„Cealaltă Românie” la organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor susţinute de delegaţia băcăuană în 

Republica Moldova cu ocazia manifestărilor pentru 

celebrarea împlinirii a 165 de ani de la naşterea 

poetului Mihai Eminescu.  

2.  

12.01.2015 

Modificată şi 

completată prin HCL 

nr.9  din 30.01.2015    

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 2014 . 

3.  

12.01.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, 

în calitate de partener, împreună cu Universitatea 

„Vasile Alecsandri” la organizarea celei de-a XIX-a 

ediţie a Campionatelor Naţionale Universitare de 

Atletism. 

4.  

30.01.2015 Hotărâre  prin care se ia act de Ordinul Prefectului 

Judeţului Bacău nr. 5/ 12.01.2015 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 arestului la domiciliu 

5.  

30.01.2015 Hotărâre privind reţeaua şcolară din municipiul 

Bacău pentru anul şcolar 2015 – 2016 

6.  

30.01.2015 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.  

293/ 2014 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele 

locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul  2015 

în municipiul Bacău. 

7.  

30.01.2015 Hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului 

Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi 

abrogarea H.C.L nr.35/ 27.02.2013. 

8.  

30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii 

de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică 

pentru anul 2015 în vederea desfăşurării în bune 



condiţii a activităţii din cadrul Poliţiei Locale a 

Municipiului Bacău 

9.  

30.01.2015 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 2 

/ 2015 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 2014 

10.  

30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de 

lucrări de interes local pentru persoanele majore apte 

de muncă din familiile beneficiare de venit minim 

garantat pentru anul 2015. 

11.  

30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 

Bacău şi a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF 

România şi Alianţa pentru Lupta Împotriva 

Alcoolismului şi Toxicomanilor (ALIAT) la proiectul 

demonstrativ ,,OPORTUNITĂȚI PENTRU 

ADOLESCENȚI”  al UNICEF România. 

12.  

30.01.2015 Hotărâre privind asistarea în Căminul pentru 

Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de 

excepție, pe perioadă determinată, a    d-lui Cambos 

Ion și a  d-lui Muciuc Vasile - persoane marginalizate 

social aflate în situație de risc ce  necesită servicii de 

îngrijire și asistență medicală permanentă 

13.  

30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare al Caminului pentru 

Persoane Varstnice Bacau incepand cu data de 

01.02.2015 

14.  

30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de 

intretinere pe anul 2015, a contributiei lunare de 

intretinere a persoanelor varstnice in Caminul pentru 

Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a 

contributiei datorata de sustinatorii legali ai persoanelor 

varstnice ingrijite in aceasta institutie 

15.  
30.01.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 309/29.12.2014 

si  indreptarea erorii materiale strecurata in cuprinsul 

acesteia. 



16.  

30.01.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 352  din 

29.10.2010 – privind aprobarea Master Planului si 

Listei  investitiilor prioritare - pentru sectorul apa/apa 

uzata ce urmeaza a fi finantate in etapa I  din Fonduri 

POS Mediu. 

17.  

30.01.2015 Hotărâre privind modificarea HCL nr.308/29.12.2014  

pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin 

concesiune a gestiunii activitatii de "depozitare, tratare 

si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in 

judetul Bacau" 

18.  

30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Chirilă 

Beatrice Irina de extindere a spaţiului de locuit în 

imobilul situat în Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr. 4, sc. A, 

ap. 9 

19.  
30.01.2015 Hotărâre privind vânzarea locuinţei situată în 

municipiul Bacău, str. Mihail Kogălniceanu nr. 36 către 

d-na Chiriac Elena. 

20.  

30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a  

unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului 

Bacau, B-dul Unirii, nr. 2 

21.  

30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea construirii de către SC 

Alpha Property Development SRL Bucureşti, pe 

domeniul public al municipiului Bacău, a obiectivului 

„Racord rutier la Centrul Comercial Hypermarket 

Kaufland” prin care se va asigura siguranţa traficului 

rutier în zonă. 

22.  

30.01.2015 Hotărâre privind schimbul de teren solicitat de SC 

VETUMI TRADE SRL din Bacău cu un teren 

proprietatea municipiului Bacău 

23.  

30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, 

către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării 

lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice 

subterane şi a dreptului de uz pe durata existenţei 

capacităţilor energetice, asupra mai multor suprafeţe de 

teren, de pe străzile Arinilor, Lupeni, Ozanei, Calea 

Romanului, Siretului, Triumfului, Podul Şerbăneşti şi 

Ştefan cel Mare aparţinând domeniului public al 



municipiului Bacău.  

24.  

30.01.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat 

al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin 

HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările 

ulterioare 

25.  

30.01.2015 Hotărâre privind alegerea “Preşedintelui  de 

şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău 

pentru şedinţele din lunile februarie 2015 – martie 

2015. 

26.  

30.01.2015 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii  Consiliului 

Local al Municipiului Bacău  nr.392/24.12.2013, 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău 

nr.393/24.12.2013 şi  Hotărârii  Consiliului Local al 

Municipiului Bacău  nr.57/31.03.2014 . 

27.  

30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru 

de organizare şi desfăşurare a concursului de 

management în vederea ocupării funcţiei de manager 

al Teatrului Municipal « Bacovia şi abrogarea H.C.L. 

nr.262/2014 

28.  

18.02.2015 Hotărâre privind aprobarea   Bugetului de venituri si 

cheltuieli,    a  Programului de investiţii  pe anul 2015 

ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a 

prognozei pe următorii trei ani. 

29.  

18.02.2015 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si 

Cheltuieli pe 2015 al Societatii Thermoenergy Group 

SA Bacau. 

30.  

18.02.2015 Hotărâre privind prorogarea termenului de acordare 

a normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei 

Locale a Municipiului Bacău prevăzut în HCL 

nr.304/2014. 

31.  
18.02.2015 Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru  anul 

2015  la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitare Bacau . 

32.  
18.02.2015 Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2015 

la patrimoniul  "Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitare  pentru Salubrizare Bacau". 



33.  

18.02.2015 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul 

Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile 

înregistrată cu nr.16859/14.01.2015. 

34.  

27.02.2015 Hotărâre privind plata cotizaţiei de membru a 

municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din 

România pentru anul 2014. 

35.  

27.02.2015 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 ». 

36.  

27.02.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Fundaţia de Sprijin 

Comunitar Bacău, Asociaţia « Eminenta Pro 

Vrânceanu »,  Colegiul Naţional « Vasile 

Alecsandri », Colegiul Tehnic « Dumitru Mangeron » 

şi Colegiul Tehnic « Henri Coandă » la organizarea 

spectacolului caritabil « Punte între Generaţii », care 

va avea loc la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din 

municipiul Bacău în data de 27.02.2015. 

37.  

27.02.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, 

în calitate de partener, împreună cu Asociaţia 

Sindrom Down Bacău la organizarea evenimentului 

dedicat celebrării celei de « A 10 – a Aniversari a 

Zilei Mondiale a Sindromului Down », care se 

desfăşoară în data de  21 martie, în Bacău. 

38.  

27.02.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi abrogarea HCL nr. 

291/ 2013. 

39.  

27.02.2015 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, numarului 

de personal si Statului de functii ale Caminului pentru 

Persoane Varstnice Bacau, incepand cu data de 

01.03.2015. 



40.  

27.02.2015 
Hotărâre privind închirierea a două spaţii aflate în 

incinta halei de peşte – carne din Piaţa Centrală, din 

Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, 

organizată în condiţiile legii. 

41.  

27.02.2015 Hotărâre privind completarea inventarului 

centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău 

însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

42.  

27.02.2015 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local 

al Municipiului Bacău a plângerilor prealabile 

înregistrate cu nr. 65015/ 28.01.2015 şi nr. 19820/ 

09.02.2015. 

43.  

27.02.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Asociaţia Romania 

Animal Rescue la organizarea campaniei de sterilizare 

gratuită ce se va desfăşura în intervalul 9 – 16 martie 

2015 la Bacău. 

44.  

24.03.2015 Hotărâre  privind participarea Municipiului Bacău, în 

calitate de partener al Federaţiei Române de Nataţie şi 

Pentatlon Modern,  în vederea organizării  

“Campionatului Naţional de seniori, tineret şi juniori”, 

ce se va desfăşura la Bacău  în perioada   25 – 29 martie 

2015. 

45.  

24.03.2015 Hotărâre  privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Asociaţia „Zestrea 

Străbunilor” Bacău la organizarea evenimentului 

umanitar intitulat ”Minuni pentru Îngeri”, care se 

desfăşoară în data de  27 martie, în Bacău. 

46.  

24.03.2015 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al 

Municipiului Bacău a întâmpinării  formulată în dosarul 

nr. 470/110/2015. 

47.  

24.03.2015 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 CET SA, pentru anul 

2014. 



48.  

31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Local al 

Municipiului Bacău 

49.  

31.03.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia 

Romanului şi a Bacăului, prin Fundaţia ”Episcop 

Melchisedec” Filiala Bacău, la organizarea unui 

spectacol caritabil susţinut de Colegiul Naţional de Artă 

”George Apostu” Bacău, care va avea loc în data de 2 

aprilie 2015, la Teatrul de Vară din Bacău. 

50.  

31.03.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Asociaţia Părinţilor, 

Profesorilor şi Elevilor Arte, la organizarea etapei 

naţionale a ”Olimpiadei Naţionale de Coregrafie”, care 

va avea loc în perioada 6 – 8 aprilie 2015, la Teatrul de 

Vară din Bacău 

51.  

31.03.2015 Hotărâre privind modificarea HCL 304/29.12.2014 

pentru acordarea normei de hrană personalului Poliţiei 

Locale a Municipiului Bacău 

52.  

31.03.2015 Hotărâre privind modificarea HCL 13/2014 privind 

aprobarea actelor procedurale  pentru  punerea în 

aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi 

nonprofit de interes general 

53.  

31.03.2015 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au 

fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă 

municipiul Bacău în Consiliul de Administraţie al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Bacău 

54.  

31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Publice de 

Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău şi 

abrogarea HCL nr. 237/ 2011. 

55.  
31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea mentinerii sistemului 

individual de facturare/incasare a contravalorii energiei 



termice furnizata populatiei din Municipiul Bacau in 

sistem centralizat si a Regulamentului de repartizare a 

consumurilor de energie termica catre consumatorii din 

imobilele tip condominiu din Municipiul Bacau 

racordate la sistemul public de alimentare cu energie 

termica 

56.  

31.03.2015 Hotărâre privind stabilirea consumurilor medii şi 

consumurilor lunare de carburanţi, a consumurilor 

medii şi anuale de lubrifianţi pentru vehiculele din 

inventarul Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto 

şi  intervenţii operative din cadrul Primăriei 

Municipiului Bacău, precum şi măsuri de raţionalizare a 

cheltuielilor administrative cu privire la utilizarea 

acestora. 

57.  

31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI 

URBANISTIC ZONAL pentru  CONSTRUIRE 

EXTINDERE LOCUINTA, STR. MARASTI, NR. 50, 

din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren 

proprietate particulara 

BENEFICIARI: JINGA DORIN, JINGA MARIA, din 

Bacau. 

58.  

31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI 

URBANISTIC ZONAL pentru  CONSTRUIRE 5 

LOCUINTE SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN, 

STR. SERBANESTI, SOLA 82, PARCELA 253, din 

municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren 

proprietate particulara 

 BENEFICIARI: TARALUNGA EUGEN SI 

MARGARETA, MAN STEFAN SI DOINA, din Bacau. 

59.  

31.03.2015 Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al 

unor terenuri ocupate de construcţii autorizate şi 

abrogarea HCL nr. 66/ 2014. 

60.  

31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de 

servitute şi de servitute legală către EON 

DISTRIBUŢIE România S.A. asupra mai multor 

suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Aprodu Purice, 



str. Serei, str. Teiului, str. Mărăşti, str. Ion Luca şi str. 

Henri Coandă 

61.  

31.03.2015 Hotărâre privind închirierea a trei spaţii aflate în 

incinta Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin 

licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. 

62.  

31.03.2015 Hotărâre privind închirierea spaţiului aflat în incinta 

PT nr. 4 din Bacău, str. Violetelor, în condiţiile legii, în 

vederea amenajării unui sediu pentru asociaţie de 

proprietari. 

63.  

31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a  

unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului 

Bacau, str. Mioritei, nr. 26, sc. A, ap. 4. 

64.  

31.03.2015 Hotărâre privind modificarea destinatiei stabilita 

pentru constructia realizata pe terenul concesionat catre 

S.C. CENTERCOM S.R.L., situata in Bacau, str. 

Aviatorilor, nr. 28 (Piata Aviatori), conform 

Contractului de Concesionare nr. 23576/14.06.2006 si a 

Actului Aditional nr. 1868/19.02.2009. 

65.  

31.03.2015 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Bacău, a şapte coşuri de 

fum, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile 

legii. 

66.  

31.03.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat 

al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin 

HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

67.  

31.03.2015 Hotărâre privind aprobarea valorilor de inventar 

rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce 

aparţin domeniului public al municipiului Bacău 

înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 

public al municipiului Bacău la data de 31.12.2014. 

68.  

31.03.2015 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local 

al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată 

cu nr. 290506/ 04.03.2015. 



69.  

31.03.2015 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local 

al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată 

cu nr. 22002/ 04.03.2015. 

70.  

31.03.2015 Hotărâre privind alegerea “Preşedintelui  de şedinţă” al 

Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru 

şedinţele din lunile aprilie 2015 – mai 2015.  

71.  

23.04.2015 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 și abrogarea HCL 

nr. 406/2011. 

72.  

23.04.2015 Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al 

concursului de management, a proiectului  de 

management câştigător şi a duratei pentru care se va 

încheia contractul  de management, pentru  Teatrul 

Municipal « Bacovia ». 

73.  

04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local pe trimestrul I anul 2015, al Municipiul 

Bacău 

 

74.  

04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 

Bacău şi a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF 

România la proiectul demonstrativ ,,Incluziune socială 

prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău”.    

 

75.  

04.05.2015 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională 

Cultul Eroilor « Regina Maria », la editarea  Revistei « 

Bacăul eroic », numerele 10 şi 11 

 

76.  
04.05.2015 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în 

calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis şi 



Sport Club Municipal Bacau,  în vederea organizării 

„Trofeului Municipiului Bacau”,  ce se va desfăşura la 

Bacau în perioada 23 mai -31 mai  2015 

 

77.  

04.05.2015 
Hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din 

bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului 

urban cu mijloace de transport în comun unor categorii 

de persoane defavorizate din municipiul Bacău 

începând cu  01.05.2015  şi  încheierea în acest sens a 

unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Bacău 

 

78.  

04.05.2015 Hotărâre privind abrogarea parțială a HCL 166 din 

29.11.2000 privind aprobarea Regulamentului pentru 

contorizarea consumurilor de apa calda si apa rece in 

municipiul BACAU 

79.  

04.05.2015 Hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Bacău  nr. 11 din 30.01.2015 privind 

aprobarea participării Municipiului Bacău şi a Direcţiei 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, în calitate 

de parteneri, împreună cu UNICEF România şi Alianţa 

pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomanilor 

(ALIAT) la proiectul demonstrativ ,,OPORTUNITĂȚI 

PENTRU ADOLESCENȚI”  al UNICEF România. 

 

80.  

04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de 

consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru 

anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a 

activităţii din cadrul Clubului Sportiv Ştiinţa Municipal 

Bacău 

 

81.  

04.05.2015 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă  d-

nei GHIUNGHIUȘ IONELA NICULINA cu domiciliul 

în Bacău, str. Bucegi, nr. 115, sc. A, ap.29 pentru fiica 

IRIMIA ANNALISA IOANA.  



 

82.  

04.05.2015 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă  d-

nei POSTOLACHE ROMIȚA cu domiciliul în Bacău, 

Cal. Mărășești, nr. 10, sc. D, ap.12 pentru fiul 

POSTOLACHE RĂZVAN CONSTANTIN. 

 

83.  

04.05.2015 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă  d-

nei GĂLĂȚANU MARINICA cu domiciliul în Bacău, 

str. 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, ap.20 pentru fiul 

GĂLĂȚANU NICOLAS 

84.  

04.05.2015 Hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada 

construirii, a dreptului de folosință asupra terenului în 

suprafață de 2000 m.p., situat în intravilanul 

municipiului  Bacău str.Izvoare, fără număr, către 

Asociația Habitat for Humanity Comănești 

 

85.  

04.05.2015 Hotărâre privind abrogarea HCL nr.109/2014 privind 

închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în 

condiţiile legii, a unor bunuri imobile aflate în 

proprietatea publică a municipiului Bacău şi a HCL 

nr.220/2014 privind modificarea şi completarea HCL 

nr. 109/ 2014 prin care s-a închiriat prin licitaţie publică 

deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor bunuri 

imobile aflate în proprietatea publică a municipiului 

Bacău 

 

86.  

04.05.2015 Hotărâre privind închirierea a 5 ( cinci ) mese a câte 2 

mp fiecare, situate în careul 1A1 de pe Terasa de flori  a 

Pieţei Centrale din Bacău, str. Pieţii nr. 1, prin licitaţie 

publică deschisă, organizată în condiţiile legii, în 

vederea desfăşurării activităţii de comercializare flori 

 

87.  

04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea casării și demolării în 

condițiile legii a unor bunuri aparținând domeniului 

privat al municipiului Bacău 

 

88.  

04.05.2015 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat 

al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin 

HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările 

ulterioare 



 

89.  

04.05.2015 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI 

URBANISTIC DE DETALIU pentru  CONSTRUIRE 

IMOBIL DE BIROURI SI LOCUINTE COLECTIVE, 

STR. EROU CIPRIAN PINTEA, NR. 12 D, din 

municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren 

proprietate particulara 

BENEFICIARI: CONEAC CONSTANTIN, CONEAC 

MAGDALENA, CONEAC MIHAI-ROBERT, 

CONEAC GEORGE-IOAN, TOPLICEANU 

CARMEN-ISABELA, din Bacau 

 

90.  

04.05.2015 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului 

Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 

privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau 

preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza 

Protocolului nr. 12590/28.12.2010 

 

91.  

04.05.2015 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 

2015. 

 

 


