
România 
Judeţul Bacău 
Primarul Municipiului Bacău 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind soluţionarea „ contestaţiei” nr.17090 /03.05.2006 formulată de 
domnul  Botomei Vasile domiciliat in Bacău, str. Republicii nr. 27/A/3, prin 

cabinetul individual de avocatură Botomei Vasile, prin care a solicitat 
revocarea  Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 

46/30.03.2006 
 

Consiliul Local al Municipiului Bacău: 
 

Având în vedere: 
 

• Referatul nr.17090/08.05.2006 înaintat de Direcţia Juridică şi Administraţie 

Publică Locală , cu propunerea de respingere a solicitării  de revocare  a 

HCL 46/2006 înaintată de domnul Botomei Vasile domiciliat in Bacău, str. 

Republicii nr. 27/A/3, prin cabinetul individual de avocatură Botomei 

Vasile; 

• Adresa nr.17090/03.05.2006 înaintată de domnul Botomei Vasile 

domiciliat in Bacău, str. Republicii nr. 27/A/3, prin cabinetul individual de 

avocatură Botomei Vasile; 

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău; 

În baza dispoziţiilor art. 38(3) şi art. 46 (1) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

H o t ă r ă ş t  e: 
 

Articol unic – Se respinge „ contestaţia” nr.17090 /03.05.2006 formulată de 

domnul Botomei Vasile domiciliat in Bacău, str. Republicii nr. 27/A/3, prin 

cabinetul individual de avocatură Botomei Vasile, prin care a solicitat revocarea  

Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 46/30.03.2006 

Primarul Municipiului Bacău 
Ing. Romeo Stavarache 

NR. 
DIN     05.2006 
Caleap Fl. 
Ex.1/Dos.V-A.5 
România 



Judeţul Bacău 
Primarul Municipiului Bacău 
 
 

EXPUNERE  DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre  privind soluţionarea „ contestaţiei” nr.17090 
/03.05.2006 formulată de domnul Botomei Vasile domiciliat in Bacău, str. 

Republicii nr. 27/A/3, prin cabinetul individual de avocatură Botomei Vasile, 
prin care a solicitat revocarea  Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului 

Bacău nr. 46/30.03.2006 
 

 

          Prin H.C.L. nr. 46 din 30.03.2006, s-a aprobat ajustarea tarifului, cu inflaţia 

din perioada iunie-decembrie 2005, pentru serviciile publice de alimentare cu apă 

potabilă şi de canalizare-epurare, practicate de Regia Autonomă de Gospodărie 

Comunală Bacău, începând cu data de 1 aprilie 2006. 

         Prin „ contestaţia ” nr.17090 /03.05.2006 formulată de domnul Botomei Vasile 

domiciliat in Bacău, str. Republicii nr. 27/A/3, prin cabinetul individual de avocatură 

Botomei Vasile, solicitată revocarea  Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului 

Bacău nr. 46/30.03.2006 

           Prin Referatul nr. 17090/08.05.2006  înaintat de Direcţia Juridică şi 

Administraţie Publică Locală, se propune  Consiliului Local al Municipiului Bacău, 

solutionarea  „solicitării de revocare” a  HCL  nr. 46/2006, şi se refera astfel : 

- la baza acestei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Bacău a stat Avizul 

nr. 306 din 30.01.2006 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală Bucureşti, aviz prin care s-au aprobat preţurile 

la apă potabilă şi tarifele la canalizare-epurare care s-au ajustat cu indicele 

preţurilor de consum de 104,69% aferent perioadei iunie-decembrie 2005.  

Aceste preţuri şi tarife avizate au avut în vedere şi respectarea prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea , alimentarea 

şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de 

dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă 

financiară neramburasbilă din partea Uniunii Europene. 

Această măsură de majorare a tarifului se justifică prin obligaţiile asumate prin 

Contractul de Împrumut nr. 8023 din 26.11.2004, încheiat între BERD şi RAGC 



Bacău, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea sistemului de 

alimentare cu apă potabilă, colectare şi tratare a apelor uzate din municipiul Bacău”, 

obiectiv care este în derulare. 

   - în ceea ce priveşte susţinerea domnului Botomei Vasile ca pe rolul Curţii de Apel 

Bacău,  există dosarul nr. 1430/2006 cu obiect nulitatea absolută a H.C.L. nr. 48 din 

31.03.2005, precizăm că această hotărâre nu are nici o legătură cu hotărârea 

contestată prin prezenta cerere. 

Este adevărat că H.C.L. nr. 48 din 31.03.2005 priveşte tot aprobarea ajustării 

preţurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi a preţurilor de 

canalizare-epurare, practicate de Regia Autonomă de Gospodărire Comunală Bacău, 

începând cu data de 01.04.2005, dar nu are absolut nici o legătură cu hotărârea nr. 46 

din 30.03.2006, care aparent priveşte aceleaşi lucruri dar pentru o altă perioadă de 

timp. 

         Neîndeplinirea condiţiilor contractuale stabilite cu referire la ajustarea 

preţurilor pentru apă potabilă şi canalizare-epurare ape uzate, conduce implicit la 

pierderea gratuităţilor oferite RAGC Bacău şi implicit la nerealizarea investiţiilor, cu 

impact negativ pentru locuitorii municipiului Bacău. 

          Faţă de cele prezentate, rog autoritatea deliberativă să aprobe proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

 

Primarul Municipiului Bacău, 
Ing. Romeo Stavarache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ROMÂNIA 
        JUDEŢUL BACĂU 
Primaria Municipiului Bacău 
- Viceprimarul Municipiului Bacău 



- Direcţia Juridică şi Administraţie Locală 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre  privind soluţionarea „ contestaţiei” nr.17090 
/03.05.2006 formulată de domnul  Botomei Vasile domiciliat in Bacău, str. 

Republicii nr. 27/A/3, prin cabinetul individual de avocatură Botomei Vasile, 
prin care a solicitat revocarea  Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului 

Bacău nr. 46/30.03.2006 
 

 

        Analizând proiectul de hotărâre privind soluţionarea „ contestaţiei” nr.17090 

/03.05.2006 formulată de domnul Botomei Vasile domiciliat in Bacău, str. 

Republicii nr. 27/A/3, prin cabinetul individual de avocatură  Botomei Vasile, 

prin care a solicitat revocarea  HCL nr. 46/30.03.2006, considerăm că toate 

documentaţiile şi acţiunile întreprinse au fost realizate cu respectarea  dispoziţiilor 

legale, cu atât mai mult cu cât Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Publice de Gospodărire Comunală, a acordat pentru municipiul Bacău. 

Avizul nr. 306/30.01.2006 pentru ajustarea preţurilor la apa potabilă şi a tarifelor 

de canalizare-epurare. 

         Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.   

 

 Viceprimarul Municipiului Bacău Director Executiv, 

Ing. Onică Nicolae Cons.Jr. Jinga Maria 

___________________ _____________________ 

 

 


	Primarul Municipiului Bacău 
	PROIECT DE HOTĂRÂRE 
	Primarul Municipiului Bacău 
	EXPUNERE  DE MOTIVE 
	Primaria Municipiului Bacău 
	RAPORT DE SPECIALITATE 



