
BOGATU GEORGE 
CONSILIER AL MUNICIPIULUI BACAU 

RAPORT DE ACTIVITATE 

1. Perioada 01.0 1.2006 - 31.12.2006 
2. Lunar ma intalnesc cu pensionarii din cartierele municipiului, 

1 I 
cu presedintii organizatiilor PSD si cu alti cetateni care doresc sa vina la 
aceste consfatuiri si in acest mod ma informez asupra tuturor problemelor 
dm municipiu. 

L Problemele ridicate s-au axat pe dezvoltarea urbanistica a 

I 1 municipiului cu respectarea PUG-ului inunicipiului si probleme sociale. 

I 4 Locuitorii solicita constructii de locuinte pentru tineri si o preocupare 
mai mare si continua a alimentarii orasului cu apa potabila de calitate. 

Aceste probleme au facut obiectul interpelarilor in consiliul local. De 
asemenea, au fost discutate in Comisia de Urbanism si la compartimentele 
de resort din aparatul de specialitate a1 primarului. 

3. Sedinte ordinare si extraordinare organizate = 2 1 
- Am participat la toate toate sedintele. 
Propunerile si amendamentele la Proiectele de hotarare sunt 

evidentiate in procesele verbale de sedinte. Impreuna cu grupul PSD, din 
consiliul local am initiat proiectul de hotarare pentru ajutorul trimestrial a1 
unei categorii de pensionari cu pensii mici, cu bonuri valorice de 300 Ron 
pentru alimente. 

4. Modul de studiere a problemelor incluse pe ordinea de zi: in 
perioada ianuarie - octombrie, s-au distribuit de la Primarie mapele cu 
materialele de sedinta iar din luna noiembrie s-a introdus sistemul electronic 
- materialele fiind distribuite pe CD. 

La fiecare sedinta materialele fiind primite cu 5 zile inainte am avut 
timp sa le studiez si sa particip la sedinte in cunostinta de cauza. 

5. Activitatea desfasurata in Comisia de specialitate nr.2, 
Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Gospodarie Comunala, Investitii si 
Protectia Mediului, o consider destul de voluminoasa si-au adus contributie 
prin votul final care a fost pentru abtineri si contra. 

Se organizeaza 2-3 sedinte pe luna si s-au tinut in anul 2006, 28 de 
sedinte, in care s-au analizat 616 documentatii privind PUD, PUZ, 
concesionari teren. 



Impreuna cu membrii comisiei am facut mai multe deplasari in teren 
pentru a putea cunoaste, in mod concret, modul de amplasare a unor 
constructii. Exemplific deplasarile in str. Alecu Russo nr.1 si 16, 
documentatie PUD si concesionare teren; in str. Spiru Haret nr.1, spatiu 
comercial; in str. Garii nr. 15-17? concesionare teren; in str. Cremenea nr.2, 
extindere spatiu. 

6. Amendamente si propuneri la dezvoltarea municipiului Bacau. 
Concesionarea unor terenuri din domeniul privat pentru dezvoltarea 

activitatilor comerciale si construire de locuinte. 
- Am sustinut pastrarea si dezvoltarea spatiilor verzi in municipiu. 
- Am sustinut Programul de investitii a1 municipiului, prin 

aprobarea de obiective noi ca: 
Spitalul Municipal Bacau; 
Construirea si modernizarea strazilor balastate 
din cartierele municipiului ; 
Depozitul Ecologic din Bacau si localitatile 
limitrofe; 
Centrul Expozitional Bacau; 
Programul ,,Salii de sport" in municipiu; 
Planul Urbanistic Zonal a1 Centrului 
Municipiului Bacau; 
Construirea unui numar mare de gradinite 
scolare in Bacau; 

7. In fiecare sedinta am ridicat executivului problemele 
comunicate de cetateni de la intalnirile cu acestia. 

8. In mai multe sedinte am criticat executivul pentru neimplinirea 
la terrnen a obiectivelor de investitii locale si cu multe ramaneri in urma. 

Am criticat si am votat unele proiecte de hotarari privitoare la 
activitatea CET-ului Bacau. 

9. Am desfasurat o activitate continua si constants, la Comisia de 
analiza cererilor pentru locuinte sociale, care au fost aprobate prin hotarare 
de Consiliul local. 

10. Am participat la mai multe dezbateri publice organizate de 
Consiliul Local, cu privire la bugetul local, stabilirea impozitelor si taxelor 
locale si a taxei de salubritate. 

11. In problemele de interes local am fost alaturi de initiativele 
primarului municipiului Bacau si le-am sustinut prin votul meu. 

12. Am comunicat cu mass-media bacauana raspunzand nevoii de 
informare a locuitorilor municipiului Bacau. 



13. Sunt constient ca nu am reusit sa cuprind toate problemele cu 
care se conhnta cetatenii municipiului, pentru care primesc critica acestora. 

14. Trebuie sa multumeasca si pe aceasta cale tuturor celor care m- 
au sustinut in indeplinirea sarcinilor de consilier local. 

CONSILIER LOCAL, ff 
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