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Hotărârea nr.1/30.01.2008 prin care se ia act de validarea mandatului de consilier local, al d-lui 
ENĂCHESCU ALEXANDRU, de către Judecătoria Bacău, depunerea jurământului şi 
repartizarea acestuia într-o comisie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.2/30.01.2008 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr.497/20.12.1990, a 
Primăriei Municipiului Bacău, privind atribuirea în folosinţă pe durata existenţei construcţiei a 
suprafeţei de 2.500 m.p. teren, situat în municipiul Bacău str. Triumfului, în vederea construirii 
unui lăcaş de cult al Parohiei ortodoxe Şerbăneşti. 
 
Hotărârea nr.3/30.01.2008 privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr. 3, la contractul de 
concesiune nr. 26785/01.08.2005, cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de 
salubrizare a Municipiului Bacău, în calitate de concedent şi S.C. SOMA S.R.L. Bacău, în 
calitate de concesionar. 
 
Hotărârea nr.4/30.01.2008 privind modificarea punctului 4 litera «b» şi «c» din anexa la HCL 
nr.156/31.05.2007 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 în 
municipiul Bacău. 
              
Hotărârea nr.5/30.01.2008 privind aprobarea instituirii taxelor speciale pentru depozitarea în 
Rampa de deşeuri “Nicolae Bălcescu” a deşeurilor menajere provenite din localităţile asociate 
în cadrul proiectului “Managementul Integrat al Deşeurilor în municipiul Bacău şi în zonele 
limitrofe”, precum şi a deşeurilor din demolări şi excavări provenite de la persoanele fizice şi 
juridice din Municipiul Bacău. 
            
Hotărârea nr.6/30.01.2008 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a 
Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru 
activităţi non-profit de interes general, precum şi abrogarea HCL nr.28/2007. 
 
Hotărârea nr.7/30.01.2008 privind aprobarea pentru luna februarie 2008 a categoriilor de 
persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de 
transport în comun gratuit sau subvenţionat 50 % şi a listelor nominale a unora dintre aceste 
categorii. 
 
Hotărârea nr.8/30.01.2008 privind avizarea schimbului de locuinţe între doi locatari titulari de 
contracte de închiriere la blocul din str.Mioriţei nr.88 A, din municipiul Bacău, locuinţe aflate 
în proprietatea publică a municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.9/30.01.2008 privind aprobarea amplasării şi construirii obiectivului de investiţii 
„Campus Colegiul Economic Ion Ghica” din Bacău pe teren ce aparţine domeniului public al 
municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.10/30.01.2008 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Bacău a Parcului Gherăieşti în suprafaţă de 22,84 ha, fiind de utilitate publică. 
         
Hotărârea nr.11/30.01.2008 privind modificarea HCL nr.239/31.08.2006 în scopul actualizării  
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor noi de investiţii “Lucrări de înlocuire reţele de 
apă existente pe str.Tudor Vladimirescu“, “Lucrări de înlocuire reţele de apă pe str.Procopie 
Strat“, “Lucrări de înlocuire reţele de apă pe str. Dr.Istrati“ şi respectiv “Lucrări de înlocuire 
reţele de apă pe str.Iaşilor“ – din municipiul Bacău. 
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Hotărârea nr.12/30.01.2008 privind modificarea HCL nr.218/28.06.2007 în scopul actualizării 
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului  nou de investiţii “Construire strada Holtului“, 
din municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.13/30.01.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE - AMENAJARE PIATA PIETONALA CASA DE CULTURA 
«VASILE ALECSANDRI» – PIATA TRICOLORULUI, STR. MARASESTI, NR. 5, din 
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate publica a Consiliului Local 
Bacau, conform H.C.L. nr. 298/13.08.2007. 
 
Hotărârea nr.14/30.01.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE - EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA PENTRU SPATIU 
PRESTARI SERVICII (COAFURA SI FRIZERIE), STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR. 
93, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: POP SORIN-LUCIAN SI GABI, din Bacau.                                                                 
 
Hotărârea nr.15/30.01.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE  CARTIER LOCUINTE  COLECTIVE, L.T.E. SI IMPREJMUIRE 
TEREN, STR. VASILE PARVAN, NR. 29, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe 
teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A., din Bacau.                                              
 
Hotărârea nr.16/30.01.2008 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al 
Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile februarie-martie 2008. 
 
Hotărârea nr.17/06.02.2008 - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a 
Programului de investiţii pe anul 2008 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a 
prognozei pe următorii trei ani.   
•  Rectificat prin HCL nr. 24/ din 15.02.2008-03-14 
•  Rectificat prin HCL nr. 70/ din 07.03.2008. 
 
Hotărârea nr.18/06.02.2008 - privind instituirea pentru anul 2008 a “Burselor şcolare” în cuantum 
de 100 RON, ce vor fi acordate lunar de către Consiliul Local Bacău, celor mai buni elevi cu 
activităţi sportive, culturale şi alte activităţi extraşcolare, din liceele şi şcolile generale băcăuane.  
 
Hotărârea nr.19/06.02.2008 - privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi numărul de 
personal în formă unificată precum şi Fişele de evaluare a posturilor noi, începând cu data de 
01.01.2008, ale Teatrului Municipal Bacovia şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret “Vasile 
Alecsandri” din Bacău. 
  
Hotărârea nr.20/06.02.2008 - privind aprobarea unor proiecte depuse de instituţiile şcolare, 
universităţi, muzee, oameni de cultură, alte instituţii culturale, educaţionale şi sportive, declarate 
câştigătoare în urma selecţiei, potrivit Legii 215/2001 republicată 

   
Hotărârea nr.21/06.02.2008 - privind aprobarea modificării şi completării Contractelor de   
acordare de servicii sociale nr. 6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 si 6814/2004 încheiate conform 
H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliului Local al Municipiului Bacău prin 
Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău şi Asociaţia  Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor 
Olanda – România Betania din Bacău, prin actele adiţionale nr. 5 la fiecare contract. 
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Hotărârea nr.22/06.02.2008 - pentru modificarea hotărârii nr. 157/31.05.2007, privind stabilirea 
taxei de salubrizare pentru anul 2008 în municipiul Bacău, în sensul înlocuirii anexei nr. 4 situaţia 
veniturilor şi anexa nr. 5, situaţia cheltuielilor previzionate pe anul 2008. 

 
Hotărârea nr.23/06.02.2008 proiectul de Hotărârea privind aprobarea participării Municipiului 
Bacău la Proiectul “Oraşe Creative: clustere creative şi culturale – cooperare pentru dezvoltare 
economică, coeziune socială şi sustenabilitate” 
(Creative Cities: Creative and Cultural Clusters- their relationship to economic development, 
social cohesion and sustainability). 

 
Hotărârea nr.24 /15.02.2008 privind aprobarea rectificării  Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
Programului de investiţii pe anul 2008 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.25/28.02.2008 privind modificarea şi completarea HCL nr.438/2007 în sensul 
suplimentării Planului de Investiţii pe anul 2008 cu finanţare din surse proprii, al Regiei 
Autonome de Gospodărie Comunală Bacău. 
 
Hotărârea nr.26/28.02.2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Bacău, a unei porţiuni din mijlocul fix – Colectorul de canalizare, denumit generic 
“Traversarea aeriană peste râul Bistriţa“ montat la Podul Şerbăneşti, aflat în administrarea Regiei 
Autonome de Gospodărie Comunală, în scopul scoaterii din funcţiune a acestuia, casarea şi 
valorificarea în condiţiile legii. 
  
Hotărârea nr.27/28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
serviciului de transport persoane în  regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a 
Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport 
public de persoane în regim de taxi şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciului 
de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi. 
 
Hotărârea nr.28/28.02.2008 privind transmiterea fără plată şi cu titlul gratuit în baza Legii 
nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe «Izvorul Tămăduirii» din Bacău a unor bunuri 
imobile, clădire şi teren, situate în Bacău str.Alexei Tolstoi nr.18, în incinta Cimitirului Sărata I. 
 
Hotărârea nr.29/28.02.2008 privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii 
nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Romano – Catolice «Sfântul Nicolae» din Bacău a unui bun 
imobil «teren», situat în Bacău, str. Mihai Viteazu. 
              
Hotărârea nr.30/28.02.2008 privind trasmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii 
nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Romano - Catolice “Sfântul Nicolae“ din Bacău a unor 
bunuri imobile, “teren“ situat în Bacău,  str.Ana Ipătescu nr.2A. 
 
Hotărârea nr.31/28.02.2008 privind taxele locale pentru anul 2008, care constituie surse de venit 
pentru bugetul local, altele decât cele reglementate de Codul Fiscal, aşa cum au fost stabilite de 
Consiliul Local al Municipiului Bacău, prin Hotărâreaa nr. 363/28.12.2006. 
           
Hotărârea nr.32/28.02.2008 privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău a sumei de 7100 RON în vederea premierii  unor studenţi de la Universitatea din Bacău, 
pentru rezultate deosebite obţinute la Campionatul Naţional de Atletism, desfăşurat la Bacău în 
perioada 18-20 ianuarie 2008. 

 
Hotărârea nr.33/28.02.2008- privind completarea HCL nr.377/2006 prin care s-au aprobat 
parcările publice auto cu plată din municipiul Bacău. 
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Hotărârea nr.34/28.02.2008 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor 
domeniului public al municipiului Bacău, si a  H.C.L. nr. 111/30.04.2007, prin care s-a actualizat 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bacău, ca urmare a 
inventarierii efectuate la încheierea anului 2006. 
 
Hotărârea nr.35/28.02.2008 privind modificarea şi completarea  Hotărârii  nr.111/30.04.2007 şi a 
Hotărârii nr.174/25.10.1999, completată prin Hotărâreaa nr.42/31.03.2000, ale Consiliului Local 
al Municipiului Bacău, privind însuşirea Inventarului bunurilor domeniului public al municipiului 
Bacău. 
 
Hotărârea nr.36/28.02.2008 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi a unui premiu de 500 lei 
RON familiilor din municipiul Bacău, care au împlinit ori depăşit 50 de ani de la căsătorie, până 
la 31 decembrie 2006. 
 
Hotărârea nr.37/28.02.2008 privind acordarea „Diplomei de Onoare”şi a unui premiu de 500 lei 
RON familiilor din municipiul Bacău, care au împlinit ori depăşit 50 de ani de la căsătorie în anul 
2007, care au depus cereri după data de 28 decembrie 2007. 
 
Hotărârea nr.38/28.02.2008 privind  asigurarea la cerere în mod gratuit, domnului Popescu V. 
Neculai din Bacău, a locului de veci concesionat de acesta pe 7 ani cu Actul de concesiune 
nr.102/2005 în cimitirul  «Sărata I» Bacău, având calitatea de veteran de război. 
 
Hotărârea nr.39/28.02.2008 privind avizarea schimbului de locuinţe între doi locatari titulari de 
contracte de închiriere, str.Depoului nr.86 sc.B, din municipiul Bacău, locuinţe aflate în 
proprietatea publică a municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.40/28.02.2008 privind aprobarea  pentru luna martie 2008 a listelor nominale a 
categoriilor de  persoane  defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban 
cu mijloace de transport în comun subvenţionat 50% precum şi aprobarea modificării  Convenţiei  
nr.50116 / 2781 / 2007 încheiată conform H.C.L.  nr.467 / 2007  între  Consiliul Local Bacău şi 
S.C. Transport Public S.A. şi a Convenţiei nr. 143 / 21450 / 2008 încheiată  conform H.C.L. 
nr.492 / 2007 între Consiliul Local Bacău şi  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Bacău, prin actele adiţionale nr. 1 la fiecare convenţie. 
 
Hotărârea nr.41/28.02.2008 privind modificarea si completarea  H.C.L.nr. 28/27.02.2006 si a 
H.C. L.nr. 232/31.08.2006, prin care s-au aprobat si modificat Organigrama, numarul de 
personal, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Caminului Pentru 
Persoane Varstnice Bacau. 
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU. 
 
Hotărârea nr. 42/28.02.2008- privind  înfiinţarea Creşei nr.4, cu sediul în Bacau, str. Carpaţi nr.8, 
fără personalitate juridică, în subordinea Centrului  Bugetar Creşe  Bacău, care  va funcţiona în 
spaţiul disponibil din clădirea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.28 Bacău. 
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU. 
 
Hotărârea nr.43/28.02.2008 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a numarului 
de personal, de la Centrul Bugetar Creşe  Bacau, începând cu data de 01.01.2008. 
 
Hotărârea nr.44/28.02.2008 privind aprobarea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 
sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
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Hotărârea nr.45/28.02.2008 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. 
          
Hotărârea nr. 46/28.02.2008 privind  prelungirea cu încă 5 ani a termenului stabilit prin HCL 
nr.11/2003 prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită şi administrare a spaţiului în 
suprafaţă de 208 m.p. situat la parterul imobilului Corp C din strada Pictor Andreescu nr.5, 
Bacău, către Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Neuromotor “Centrul Daniel” Bacău. 
 
Hotărârea nr.47/28.02.2008 de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr. 260 din 31.07.2007 privind acordarea unui sprijin material constând în 
tichete valorice. 
          
Hotărârea nr.48/28.02.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2000 lei d-
nei Ciobanu Monica  cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, bl. 75, sc. E, ap. 2. 
 
Hotărârea nr.49/28.02.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2000 lei       
d-lui Creţu Neculai cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr.9, sc. B, ap.4. 
 
Hotărârea nr.50/28.02.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în  valoare de 1500 lei d-
lui Ţugui Petrea  cu domiciliul în Bacău, str. Aviatori, bl. 10, sc.A, ap. 59. 
 
Hotărârea nr.51/28.02.2008 privind îndreptarea erorii  materiale din art. 1 lit. ,,b” al H.C.L. nr. 
499/28.12.2007 de modificare a H.C.L. nr.436/16.11.2007 privind acordarea unui ajutor de 
urgenţă în valoare de 27.680 lei familiei Tănasă Traian cu domiciliul în Bacău, str. Orizontului 
bl. 19, sc. B, ap.19 reprezentată prin bunica paternă Lungu Ileana. 
        
Hotărârea nr.52/28.02.2008 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 
de care beneficiază copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi 
a sumelor de bani pentru nevoi personale începând cu 01.01.2008. 
 
Hotărârea nr.53/28.02.2008 privind completarea profilului de activitate pentru constructia 
realizata pe terenul  concesionat catre C.M.I. DR. ZAHARIA SVETLANA-GABRIELA din 
Bacau, situat in Bacau, Str. Prieteniei, nr. 10, sc. B, ap. 4, conform contractului de concesionare 
nr. 10737/23.03.2004. 
 
Hotărârea nr.54/28.02.2008 privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de Herghelegiu 
Anna- Marie din Bacău, cu un teren echivalent , proprietatea municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.55/28.02.2008 privind aprobarea concesionarii  prin licitaţie publică, a terenului  
în suprafaţă de 392.889 m.p.aflat în proprietatea Municipiului Bacau, situat în strada 
Poligonului, Drumul  Judeţean 119, Bacău - Sarata. 
 
Hotărârea nr. 56/28.02.2008 privind atribuirea în folosinta gratuita pe durata existentei 
constructiei a unui teren situat in Aleea Ghioceilor din Bacau, catre FUNDATIA 
“MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHI” din Comuna Letea Veche, judetul Bacau, in 
scopul construirii unui lacas de cult -  Biserica cu hramul “Intampinarea Domnului”, precum 
si abrogarea Hotararii nr. 337/30.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Bacau. 



 6

 
Hotărârea nr.57/28.02.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. COSTACHE 
RADU, NR. 28, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: ALEXESCU MIHAI SI ZINA, din sat Zapodia, com. Traian, jud. Bacau. 
 
Hotărârea nr. 58/28.02.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA MULTIFAMILIALA S+P+3+M SI IMPREJMUIRE 
TEREN, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 30 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe 
teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: LUPU GHIOCEL SI AURORA, din Bacau 
 
Hotărârea nr.59/28.02.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE  IMOBIL LOCUINTE S+P+12, RETELE TEHNICO-EDILITARE SI 
IMPREJMUIRE TEREN, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 22, din municipiul Bacau, obiectiv 
ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. VAMINA-COM S.R.L., din Bacau. 
 
Hotărârea nr.60/28.02.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE  ANSAMBLU REZIDENTIAL P+10 CU DOTARI COMPLEMENTARE SI 
AMENAJARI EXTERIOARE,  STR. TAZLAULUI, NR. 38, din municipiul Bacau, obiectiv 
ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. NORTH CAPITAL BALTIKUM S.R.L., din Bucuresti. 
                 
Hotărârea nr. 61/28.02.2008 privind aprobarea PLANULUI  URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTA, STR. CORBULUI, NR. 19, din municipiul Bacau, obiectiv ce se 
va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI :   SMEU AURORA SI SMEU DORIN, din Bacau. 
             
Hotărârea nr.62/28.02.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, SERVICII SI COMERCIAL, CARTIER 
GHERAIESTI, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: S.C. SCALA REAL ESTATE S.A. si S.C. MARGOT IMOBILIARE S.R.L., 
din Iasi.                                                                    
 
Hotărârea nr.63/28.02.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE - EXTINDERE ŞI AMENAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ CE VA AVEA 
DESTINAŢIA DE SPAŢII DE CAZARE TURISTICE P+2+M - HOTEL BOHEMIA - 
STR.GHEORGHE DONICI, nr.2 bis, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren 
proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. SIMROM CONF  S.R.L., din Bacău.                                                                     
 
Hotărârea nr.64/28.02.2008 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău 
a contestaţiei înregistrate cu nr.23703 din 05.02.2008 formulată de către Botomei Vasile, cu 
domiciliul în Bacău, strada Republicii nr.27, scara A, ap.3. 
 
Hotărârea nr.65/28.02.2008 privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău a unei sume de bani în vederea premierii echipei de volei feminin Club Sportiv Ştiinţa 
Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute prin calificarea în Final Four  al Cupei Challenger 
2008. 
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Hotărârea nr.66/28.02.2008 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică organizată în 
condiţiile legii, a unor spaţii din interiorul imobilului situat în str. Henri Coandă nr.2 din 
municipiul Bacău, proprietate publică a municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.67/28.02.2008 privind aprobarea unui proiecte depuse de instituţiile scolare, 
universitati, muzee,oameni de cultura , alte institutii culturale, educationale si sportive,  declarate 
castigatoare in urma selectiei, potrivit Legii 215/2001 republicată. 
       

  Hotărârea nr.68/28.02.2008 privind avizarea de principiu a acordării unui drept de administrare   
către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău asupra unui teren din Bld. Unirii nr. 48, în vederea 
construirii unui sediu al Palatului Copiilor Bacău şi al Clubului Sportiv Şcolar Bacău. 
 
Hotărârea nr.69/28.02.2008 privind însuşirea cererii de chemare în judecată ce face obiectul 
dosarului nr.9/32/2008 aflat pe rolul Curţii de Apel Bacău.  
 
Hotărârea nr.70/07.03.2008 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
Programului de investiţii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.71/07.03.2008 privind aprobarea „Ghidului Solicitantului” şi a documentelor 
procedurale, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale 
bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată şi modificarea în mod corespunzător a hotărârii nr. 151/2007, a Consiliului 
Local al Municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.72/07.03.2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza studiu de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare Clubul Pensionarilor« din municipiul 
Bacău. 
 
Hotărârea nr.73/07.03.2008 privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor de transport şi 
asigurare medicală pentru 3 tineri elevi din Bacău, care vor reprezenta municipiul Bacău, în 
tabăra internaţională de tineret, organizată de municipiul Petach – Tikva din statul Israel, în 
perioada 10 – 17 aprilie. 
 
Hotărârea nr.74/07.03.2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe – disponibilizate prin dezafectarea şi 
modernizarea a 29 „Staţii de hidrofor”, aflate în administrarea S.C. CET S.A. Bacău în scopul 
scoaterii acestora din funcţiune, casarea şi valorificarea prin licitaţie publică în condiţiile legii. 

 
Hotărârea nr.75/07.03.2008 privind modificarea Hotărârii nr.269 din 31.07.2007 în sensul 
schimbării amplasamentului Ansamblului de locuinţe pentru Tineri destinate închirierii din 
Strada Teiului nr.13. 
  
Hotărârea nr.76/27.03.2008 privind încetarea calităţii de consilier, în Consiliul Local al 
Municipiului Bacău, a domnului Munteanu Petru, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului. 
            
Hotărârea nr.77/27.03.2008 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului 
Bacău, d-lui profesor dr. IOAN MITREA din municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.78/27.03.2008 privind aprobarea „Planului de Acţiune” referitor la comunitatea de 
romi din municipiul Bacău – „Şansa romilor băcăuani” – pe perioada 2008-2010. 
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Hotărârea nr.79/27.03.2008 privind aprobarea  Bugetului de Venituri şi  Cheltuieli pe anul 2008, 
la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău. 
 
Hotărârea nr.80/27.03.2008 privind aprobarea „Bilanţului Contabil” al Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală Bacău, pe anul 2007.  
 
Hotărârea nr.81/27.03.2008 privind modificarea şi completarea HCL nr. 438/2007, modificată şi 
completată prin HCL nr. 25/2008, în sensul suplimentării şi rectificării Planului de Investiţii pe 
anul 2008 cu finanţare din surse proprii,  al  Regiei Autonome de Gospodărie Comunală  Bacau. 
 
Hotărârea nr.82/27.03.2008  privind alocarea unei sume de bani pentru sărbătorirea a 600 de ani 
de atestare documentară a Bacăului. 
 
Hotărârea nr.83/27.03.2008 privind însuşirea proiectului stemei Municipiului Bacău, judeţul 
Bacău, în vederea avizării acesteia de către Comisia Naţională de Heraldică şi prezentarea la 
Guvern pentru aprobare. 
          
Hotărârea nr.84/27.03.2008 privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreţinere şi  
exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea 
acestor parcări. 
 
Hotărârea nr.85/27.03.2008 privind demararea procedurilor în vederea realizării sediului necesar 
funcţionării Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Bacău.  
 
Hotărârea nr.86/27.03.2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.73/07.03.2008, a 
Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru a fi înlocuită o persoană, participantă la Tabăra 
Internaţională de Tineret din statul Israel. 
 
Hotărârea nr.87/27.03.2008 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a numarului 
de personal la Politia Primariei Municipiului Bacau, incepind cu data de 1.01.2008 si abrogarea 
Organigramei si a Statului de Functii, anexele nr. 1 si 2, ale Hotarârii nr. 122 / 30.04.2007, a 
Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotărârea nr.88/27.03.2008 privind aprobarea Organigramei, a numarului de personal si a 
Statului de functii  al Caminului Pentru Persoane Varstnice Bacau, incepand cu 01.01.2008. 
 
Hotărârea nr.89/27.03.2008 privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public de 
Asistenţă Socială al Municipiului Bacău începând cu data de 01.01.2008. 
 
Hotărârea nr.90/27.03.2008 privind  acordarea unui ajutor de urgenţă în  valoare de  500 lei d-nei 
Călin Maria  cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, bl. 10, sc. A, ap.60. 
 
Hotărârea nr.91/27.03.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1504.46 lei d-
nei Ghervase Cecilia  cu domiciliul în Bacău, str.  Iosif Cocea, nr.10, sc. B, ap.9. 
 
Hotărârea nr. 92/27.03.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în  valoare de 700 lei d-lui 
Zarumba Constantin cu domiciliul în Bacău, str. Stadionului, bl. 5, sc.A, ap. 36 şi reşedinţa în 
Bacău,  str. Metalurgiei, bl.4, sc. D, ap.4. 
 
Hotărârea nr.93/27.03.2008 privind  acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei d-lui 
Ghelu Radu Bogdan cu domiciliul în Bacău,  str.Aleea Parcului, bl. 4 sc. A, ap.11. 
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Hotărârea nr.94/27.03.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-lui 
Bejenaru Ilie cu domiciliul în Bacău, str.George Bacovia, nr.12 şi reşedinţa în Bacău, str. 
Primăverii, bl. 4, sc. A, ap.14. 
 
Hotărârea nr.95/27.03.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2500 lei d-nei 
Părăluţă Eugenia cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, bl. 53, sc. D, ap. 6 şi reşedinţa în Bacău, 
str.Garofiţei, bl. 7, sc. A, ap. 2. 
 
Hotărârea nr.96/27.03.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei 
Crăsnean Ana cu domiciliul în Bacău str. Mărăşeşti, bl.4, sc. A, ap.3 şi reşedinţa în Bacău str. 
Cornişa-Bistriţei, bl.14, sc.Z, ap.7. 
 
Hotărârea nr.97/27.03.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2000 lei d-nei 
Giosanu Ana cu domiciliul în Bacău, str. Livezilor, nr.8, sc. C, ap.1. 
 
Hotărârea nr.98/27.03.2008  privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2500 lei d-nei 
Dorobăţ Mihaela cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz, bl. 7, sc. B, ap. 11. 
 
Hotărârea nr.99/27.03.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei  
domnului Isăilă Cornel-Constantin cu domiciliul în Bacău, str. Bucegi, nr.138, sc.A, ap. 34.  
 
Hotărârea nr.100/27.03.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în  valoare de 500 lei d-nei  
Dinu Leonora cu domiciliul în Bacău, str. Alecu Russo, bl. 57, sc. C, ap.19.  
        
Hotărârea nr.101/27.03.2008 privind aprobarea „Listei Nominale” cu persoanele care au solicitat 
acordarea de subvenţie de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate 
personală, pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Bacău, prin credit ipotecar. 
 
Hotărârea nr.102/27.03.2008 privind aprobarea pentru luna aprilie 2008 a categoriilor de 
persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de 
transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste 
categorii. 
 
Hotărârea nr.103/27.03.2008 privind aprobarea Actului Aditional nr.4 la Protocolul nr. 
11241/37233/46903 din 30.12.2005 încheiat între Consiliul Judeţean Bacău, prin Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Consiliul Local al Municipiului 
Bacău.  
 
Hotărârea nr.104/27.03.2008 privind darea în administrare la Serviciul Public de Asistenţă 
Socială Bacău a suprafeţei de teren de 686 mp situat în Bacău str. Aleea Ghioceilor nr. 2, în 
vederea amenajării  „Clubului Pensionarilor”. 
 
Hotărârea nr.105/27.03.2008 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a spaţiului 
,,Centrul Pistruiatul”  în suprafaţă de 208 mp situat în Bacău, str. Oituz, nr.74 către Fundaţia de 
Sprijin Comunitar Bacău. 
 
Hotărârea nr.106/27.03.2008 privind facilitarea  adopţiei cu titlu gratuit şi periodic a câinilor fără 
stăpân, cazaţi în Adăpostul organizat în Rampa de deşeuri Nicolae Bălcescu, la cererea  
asociaţiilor şi fundaţiilor  de protecţie a  animalelor.  
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Hotărârea nr.107/27.03.2008 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Bacău, a terenului în suprafaţă de 0,2890 ha, situat în intravilanul municipiului 
Bacău, str. Chimiei nr.1 şi modificarea în mod corespunzător a inventarului domeniului public.  
        
Hotărârea nr.108/27.03.2008 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Bacău, a terenului în suprafaţă de 15 m.p., situat în intravilanul municipiului 
Bacău, str. Nordului nr.19A şi modificarea în mod corespunzător a inventarului domeniului 
public. 
 
Hotărârea nr.109/27.03.2008 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului 
Bacău şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în domeniul public al 
statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - Administraţia 
Naţională de Meteorologie, a unui bun imobil – teren în suprafaţă de 700 mp situat în 
intravilanul municipiului Bacău, str.General Ştefan Guşe nr. 4, cu intrare din str. Constanţei, 
pentru amplasare şi construirea  unui sediu pentru  „Serviciul Regional de Prognoză a Vremii” 
din Bacău. 
 
Hotărârea nr.110/27.03.2008 privind completarea Hotararii nr.28/28.02.2008, a Consiliului Local 
al Municipiului Bacău, privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit, în baza Legii 
nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Izvorul Tămăduirii” din Bacău, a unor bunuri 
imobile –clădire şi teren– situat în Bacău, str.Alexei Tolstoi nr.18, în incinta Cimitirului Sărata I. 
 
Hotărârea nr.111/27.03.2008 privind completarea Hotararii nr.29/28.02.2008, a Consiliului Local 
al Municipiului Bacău, privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit, în baza Legii 
nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Romano-Catolice „Sfantul Nicolae” din Bacău, a unui bun 
imobil –  teren – situat în Bacău, str.Mihai Viteazu. 
 
Hotărârea nr.112/27.03.2008 - privind completarea Hotararii nr.30/28.02.2008, a Consiliului 
Local al Municipiului Bacău, privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit, în baza Legii 
nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Romano-Catolice „Sfantul Nicolae” din Bacău, a unor 
bunuri imobile –  teren – situate în Bacău, str.Ana Ipătescu nr.2 A. 
 
Hotărârea nr.113/27.03.2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru 
obiectivul „Amenajare intersecţie strada Arcadie Şeptilici cu strada G-ral Ştefan Guşe – Calea 
Oneşti în sistem giratoriu”, din municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.114/27.03.2008 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru 34 
obiective de investiţii  noi: “Amenajare terenuri de sport” din municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.115/27.03.2008 privind aprobarea închirierii bunurilor proprietate publică a 
municipiului Bacău, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, organizată în condiţiile legii, a 
unui număr de 5 spaţii de depozitare a produselor agroalimentare, situate în hala imobilului – 
Piaţa Gros, din Calea Moldovei nr. 76 Bacău. 
 
Hotărârea nr.116/27.03.2008 privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate 
in intravilanul Municipiului Bacau. 
 
Hotărârea nr.117/27.03.2008 privind finanţarea obiectivului de investiţii “Reabilitare Termică a 
Blocurilor – Instalaţii Interioare de Utilităţi Publice în municipiul Bacău“. 
 
Hotărârea nr.118/27.03.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA 
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BARLADULUI, NR. 124 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
BENEFICIAR: CHICUS MARIA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.119/27.03.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE LOCUINTA P+DM, STR. ELECTRICIENILOR, NR. 3F, din 
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
BENEFICIAR: CIOROABA ELENA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.120/27.03.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E PARTIAL SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. 
SIRETULUI, NR. 9 M, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
BENEFICIARI: PIRJOL-NASTASE DORU-OCTAVIAN SI ELENA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.121/27.03.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE LOCUINTA P+M+GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. 
VIITORULUI, NR.  12 C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
 BENEFICIARI: PRALEA VASILICA-OVIDIU SI ANCA-IOANA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.122/27.03.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE VILE DE LOCUINTE P+2+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. 
LUNCA BISTRITEI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulară. 
BENEFICIAR: S.C. GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS S.R.L., din Com. Filipesti, 
jud.  Bacau. 
 
Hotărârea nr.123/27.03.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ CU COPERTINA SI IMPREJMUIRE, STR.  
CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 21 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren 
proprietate particulară. 
BENEFICIARI: LEONTE EUGEN SI GENITA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.124/27.03.2008 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a 
contestaţiei înregistrate cu nr.29477 din 17.03.2008 formulată de către Liga pentru Protecţia 
Proprietarilor şi a Asociaţiilor de Proprietari Bacău  şi Botomei Vasile, cu domiciliul în Bacău, str. 
Republicii nr.27/A/3. 
 
Hotărârea nr.125/27.03.2008 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a 
contestaţiei înregistrate cu nr.29479 din 17.03.2008 formulată de către Liga pentru Protecţia 
Proprietarilor şi a Asociaţiilor de Proprietari Bacău şi Botomei Vasile, cu domiciliul în Bacău, str. 
Republicii nr.27/A/3. 
 
Hotărârea nr.126/27.03.2008 privind alegerea „Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al 
Municipiului Bacău  pentru şedinţele din lunile aprilie - mai 2008. 
 
Hotărârea nr.127/27.03.2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin 
care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificata si 
completata prin HCL nr. 47/28.02.2008. 
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Hotărârea nr.128/27.03.2008 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.129/27.03.2008 privind  aprobarea  documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru 
obiectivul «Străpungere strada Mihai Viteazu – strada 9 Mai», din municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.130/27.03.2008 privind alocarea terenului în suprafaţă de 19.058 mp aflat în 
domeniul public al  municipiului Bacău  în str. Constanţei f. n. din Bacău, pentru construirea 
obiectivului de investiţii – Campus Şcolar- (Liceu de Informatică). 
 
Hotărârea nr.131/27.03.2008 privind aprobarea construirii de către S.C.ROGARIU 
IMOBILIARE S.R.L. Bucureşti, a obiectivului „Sens giratoriu” în Municipiul Bacău, pornind 
din str. Prelungirea Bradului, intersecţia cu str. Digul Bârnat. 
 
Hotărârea nr.132/09.04.2008 privind participarea şi cofinanţarea proiectului de mediu 
„Reducerea poluării şi diminuarea schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea 
sistemului de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor şi eficienţa energetică în municipiul 
Bacău”. 

 
Hotărârea nr.133/09.04.2008 privind aprobarea participării municipiului Bacău în calitate de 
membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB” şi 
abrogarea parţială a H.C.L. nr.430/2007. 

 
Hotărârea nr.134/17.04.2008 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
municipiului Bacău, d-lui comandor (r) ALEXANDRU A. LEONOV – Preşedinte al 
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război – Filiala ,,G-ral Eremia Grigorescu“ din 
municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.135/17.04.2008 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
municipiului Bacău, d-lui col.(r) GHIRĂU NĂSTASE – Preşedinte al Asociaţiei Veteranilor 
de Război din municipiul Bacău. 
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU. 
 
Hotărârea nr.136/17.04.2008 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei 
construcţiei Parohiei Ortodoxe ,,Sfânta Treime” din Bacău, bunul imobil - ,,Lăcaşul de cult” ( 
Biserica) situată în incinta Cimitirului Central din Calea Mărăşeşti nr. 161, Bacău şi a 
terenului de sub construcţie în suprafaţă de 197,42 m.p., ce fac parte din domeniul public al 
municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.137/17.04.2008 privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei 
construcţiei către Biserica Militară ,,Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului” din Garnizoana 
Bacău, a unui bun imobil – teren  intravilan – în suprafaţă de 22.021,36 m.p. aflat în domeniul 
public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Constanţei nr. 7 A, pe care se află construit 
şi funcţionează cimitirul militar. 
 
Hotărârea nr.138/17.04.2008 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei 
construcţiei,  Parohiei Ortodoxe de Stil Vechi „Sfântul Ilie” din Bacău, a bunului imobil – teren 
în suprafaţă de 1.000 m.p., situat în Bacău, str. Nordului nr. 54, aflat în domeniul public al 
municipiului Bacău.  
 
Hotărârea nr.139/17.04.2008 privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr. 
239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Şerbăneşti” din Bacău a unui bun imobil - teren 
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situat în Bacău str. Triumfului nr. 18, teren ce se află în domeniul public al Municipiului 
Bacău şi în folosinţa parohiei. 
 
Hotărârea nr.140/17.04.2008 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Bacău, a terenului în suprafaţă de 43.738,00 m.p. situat în str. Ciprian 
Porumbescu (Cartier Izvoare) Bacău, în vederea atribuirii acestuia, în folosinţă si administrare 
REGIEI AUTONOME DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ BACĂU, pentru amplasarea 
,,Paturilor de Uscare a Nămolului” de la Staţia de Epurare a Apelor Uzate a Municipiului 
Bacău şi realizarea investiţiei ,,Împrejmuirea acestui obiectiv” care este prevăzut în Programul 
de investiţii pe acest an al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.141/17.04.2008 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a 
Programului de investitii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.  
              
Hotărârea nr.142/17.04.2008 privind aprobarea Protocolului – Cadru între Consiliul Local 
Bacău şi Instituţia Prefectului Bacău, care are ca obiect stabilirea categoriilor de cheltuieli 
care se vor efectua cu ocazia desfăşurării alegerilor locale din data de 01.06.2008. 
              
Hotărârea nr.143/17.04.2008 privind aprobarea Listei finale a sesiunii de selecţie a 
proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Bacău în anul 2008, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 
350/2005. 
 
Hotărârea nr.144/17.04.2008 privind modificarea si completarea hotărârii nr. 200/2006 pentru 
aprobarea finantarii unor obiective de investitii de interes local din Municipiul Bacau.  
 
Hotărârea nr.145/17.04.2008 privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului 
Bacău privind achiziţionarea şi amplasarea în municipiul Bacău a unei sculpturi din bronz 
«DECEBAL». 
 
Hotărârea nr.146/17.04.2008 privind completarea HCL nr. 71/2008 prin care s-a aprobat 
«Ghidul Solicitantului» şi documentele procedurale pentru atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 215/2001. 
 
Hotărârea nr.147/17.04.2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele 
deosebite ale sportivilor legitimaţi la cluburile sportive din municipiul Bacău,  la concursurile 
şi competiţiile sportive naţionale, europene, mondiale şi olimpice. 
 
Hotărârea nr.148/17.04.2008 privind aprobarea pentru luna mai 2008 a categoriilor de persoane 
defavorizate  din municipiul Bacau care beneficiaza de transport urban cu mijloace de transport 
in comun gratuit sau subventionat 50% si a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. 
 
Hotărârea nr.149/17.04.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 500 lei d-nei 
Grigoriu Maria cu domiciliul in Bacau, str.Digul Birnat, nr.11, sc. B, 
 ap 12. 
 
Hotărârea nr.150/17.04.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 500 lei d-nei 
Gureanu Silvia cu domiciliul in Bacau, str. 22 Decembrie, bl.24, sc.A, ap.1. 
              
Hotărârea nr.151/17.04.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 500 lei d-nei 
Macarie Elvira cu domiciliul in Bacau, str. I.S. Sturza, nr.79. 
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Hotărârea nr.152/17.04.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 3000 lei d-
nei Nita Carmen cu domiciliul in Bacau, str. Bucium, bl.6, sc. A, ap.9. 
 
Hotărârea nr.153/17.04.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 500 lei d-lui 
Stanica Vasile cu domiciliul in Bacau, str.I.S. Sturza, nr.15. 
              
Hotărârea nr.154/17.04.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 500 lei d-nei 
Tamas Olsivia cu domiciliul in Bacau, str.Bradului, bl. 19, sc. C, ap.2. 
 
Hotărârea nr.155/17.04.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 500 lei d-lui 
Visinescu Gheorghe cu domiciliul in Bacau, str. Aviatorilor, nr.11, sc.A, ap.35. 
 
Hotărârea nr.156/17.04.2008 privind însuşirea valorii de inventar a Clădirii rămasă 
disponibilizată în suprafaţă construită de 188 mp, prin modernizarea şi restrângerea Punctului 
Termic nr.2 din Bacău, str.Aleea Ghioceilor nr.2, dată în administrare Serviciului Public de 
Asistenţă Socială Bacău, în vederea schimbării destinaţiei şi reamenajării pentru Clubul 
Pensionarilor şi a terenului aferent în suprafaţă de 686 mp. 
 
Hotărârea nr.157/17.04.2008 privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 
131,6 m.p. situat la parter în incinta imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu nr.5, către 
Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău.  
 
Hotărârea nr.158/17.04.2008 privind asigurarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci la 
„Cimitirul Izvoare” din Bacău, partea administrată de către Parohia „Naşterea Maicii Domnului” 
Bacău, d-lui Puncescu Pavel din Bacău, str. Bicaz, bloc 1, sc. A, ap. 3, veteran de război. 
 
Hotărârea nr.159/17.04.2008 privind darea în administrare a spaţiului în suprafaţă de 134,9 
m.p. situat la etajul imobilului din Bacău str. Pictor Andreescu nr. 5, către Direcţia Judeţeană 
pentru Tineret Bacău.  
 
Hotărârea nr.160/17.04.2008 privind înscrierea în domeniul public al municipiului Bacău, a unor 
bunuri imobile – clădiri şi teren – neidentificate la inventarele anterioare, situate în str. Militari 
nr. 33 bis, Bacău (cartierul C.F.R.) şi repartizarea locuinţelor sociale familiilor din municipiul 
Bacău, pe care le ocupă fără contracte de închiriere. 
        
Hotărârea nr.161/17.04.2008 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Bacău, a bunului reprezentând construcţie şi teren aferent C.T. – Piaţa 
Centrală - din municipiul Bacău, disponibilizată în urma lucrărilor de modernizare, în vederea 
scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în condiţiile legii.  
 
Hotărârea nr.162/17.04.2008 privind completarea H.C.L.130/2008 prin care s-a aprobat 
alocarea terenului în suprafaţă de 19.058 m.p. aflat în domeniul public al municipiului Bacău 
în str. Constanţei f.n. din Bacău, pentru construirea obiectivului de investiţii – Campus Şcolar 
– (Liceu de Informatică). 
                
Hotărârea nr.163/17.04.2008 privind modificarea şi completarea HCL nr. 401/31.10.2007. 
 
Hotărârea nr.164/17.04.2008 privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice faza 
proiect tehnic – pentru 38 obiective: ,,Reabilitare faţade blocuri din municipiul Bacău” 
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Hotărârea nr.165/17.04.2008 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 18,00 
m.p.teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Milcov, nr. 4, sc. C, ap. 2, catre 
dl.Antohe Stefan, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.166/17.04.2008 privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local 
al Municipiului Bacau nr. 232/28.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
construire Complex Comercial S + P + M si rezidential apartamente 12 E, str.Pictor Th. Aman 
din Municipiul Bacau. 
 
Hotărârea nr.167/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE  AMENAJARE SI EXTINDERE IMOBIL PENTRU BIROURI (P + 2), 
STR. MARASESTI, NR.181, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulara.  
BENEFICIAR: S.C. ABRAXAS S.R.L., din Bacau. 
 
Hotărârea nr.168/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+1+M SI IMPREJMUIRE TEREN, CALEA 
ROMANULUI, NR. 112, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulara.  
BENEFICIARI: BACIU VIORICA-CATALINA si VASILICA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.169/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. VICTOR BABES, NR. 19, din municipiul 
Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: NUTU ADRIAN-RAZVAN, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.170/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru Construire Hala Depozitare Si Copertina Metalica, str. Narciselor, Nr. 26, din municipiul 
Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. OKSAD SERV S.R.L., din Bacau. 
 
Hotărârea nr.171/17.04.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic De Detaliu Pentru  
Construire Locuinta Sp + P + M Si Imprejmuire Teren,  Str. Arinilor, Sola 5, Parcela 96/28/5 si 
96/28, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: PETRESCU SERBAN-LUCIAN si CRISTINA-MIOARA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.172/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru Construire Locuinta P+M Si Imprejmuire Teren, Calea Barladului, Nr. 136, din 
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: PLATON SORINEL-ROMEO si EUGENIA-MIRELA, din Bacau. 
                  
Hotărârea nr.173/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE ATELIER REPARATII AUTO, STR. VERONICA MICLE, NR.1, din 
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: PRICOPIE DUMITRU-DANIEL SI LAURA-ELENA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.174/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE  AMENAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI, 
STR. MARASESTI, NR. 96, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulara. 
BENEFICIAR: S.C. TARTAR S.R.L., din Bacau. 
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Hotărârea nr.175/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE  EXTINDERE LOCUINTA P + M,  STR. ION IONESCU DE LA BRAD, NR.  
41, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: HORBENCO IONUT si OANA-MIHAELA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.176/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTE P+M,  STR.  TRIUMFULUI, NR. 23 C, din municipiul Bacau, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: SCARLAT CONSTANTIN si MARIA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.177/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE GARAJ, STR. BOGDAN VOIEVOD, NR. 16-18, din municipiul Bacau, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI:  VISCREANU ION-CRISTIAN SI VALERICA, din Bacau. 
                 
Hotărârea nr.178/17.04.2008 privind aprobarea PLANULUI  URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI P+1, STR. STEFAN CEL MARE, 
NR. 15 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. ALOGEN S.R.L., din Bacau. 
 

Hotărârea nr.179/17.04.2008 privind solutionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a 
contestatiei inregistrate cu nr.90363 din 10.04.2008 formulata de catre Liga pentru Protectia 
Proprietarilor si a Asociatiilor de Proprietari Bacau si Botomei Vasile cu domiciliul în Bacău, str. 
Republicii nr. 27/A/3. 
 
Hotărârea nr.180/17.04.2008 pivind aprobarea înregistrării prin transfer cu titlu gratuit, în 
proprietatea Municipiului Bacău şi trecerea în domeniul public al municipiului Bacău, a unor 
bunuri imobile – terenuri – dobândite de  Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău, prin 
achiziţii publice în condiţiile legii şi prin expropiere pentru cauză de utilitate publică, în scopul 
realizării obiectivului „Staţie de Tratare a Apei”, terenuri ce se află în extravilanul comunei 
Măgura din Judeţul Bacău şi transmiterea acestor terenuri în administrarea Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală Bacău. 
 
Hotărârea nr.181/17.04.2008 - privind aprobarea Listei Finale  a sesiunii  de evaluare şi selecţie a 
proiectelor acceptate pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile 
publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei  
publice locale, republicată. 
 
Hotărârea nr.182/17.04.2008 privind încetarea calităţii de consilier, în Consiliul Local al 
Municipiului Bacău, a domnului Marcu Costică, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului. 
 
Hotărârea nr.183/15.05.2008 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului 
Bacău, d-lui col.(r) CORNELIU CHIRIEŞ – Preşedinte al Asociaţiei Naţionale «Cultul Eroilor» - 
filiala Bacău. 
 
Hotărârea nr.184/15.05.2008 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului 
Bacău, d-lui profesor, istoric şi scriitor EUGEN ŞENDREA din municipiul Bacău. 
        
Hotărârea nr.185/15.05.2008 privind alocarea potrivit sistemului de premiere aprobat prin HCL 
nr. 147/2008, a sumei de 20.000 euro în vederea premierii sportivului Eusebiu Diaconu, legitimat 
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la Sport Club Municipal Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive şi a 
sumei de 10.000 euro în vederea premierii antrenorului emerit Ion Butucaru.   
 
Hotărârea nr.186/15.05.2008 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008 al 
Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău. 
 
Hotărârea nr.187/15.05.2008 privind darea în folosinţă gratuită Parohiei „Sfântul Nicolae” din 
Bacău, B-dul Unirii nr.4, a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Bacău, pe durata 
existenţei construcţiilor. 
 
Hotărârea nr.188/15.05.2008 privind aprobarea co-finanţării şi acoperirea cheltuielilor neeligibile 
destinate proiectului "Centru de Afaceri şi Expoziţii Bacău". 
       
Hotărârea nr.189/15.05.2008 privind  aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi      a 
Programului de investiţii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
      
Hotărârea nr.190/15.05.2008 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru deschiderea şi 
menţinerea în vigoare a unui Cont de garanţie Escrow având ca scop îndeplinirea unor condiţii 
aferente unui Contract de Împrumut şi Contract de Garanţie şi Asistenţă BERD. 
 
Hotărârea nr.191/15.05.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 în 
municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.192/15.05.2008 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pe anul 
2009. 
 
Hotărârea nr.193/15.05.2008 privind aprobarea «Mandatului de Reprezentare» în baza căruia îşi vor 
desfăşura activitatea membrii desemnaţi de Consiliul Local al Municipiului Bacău în Adunarea 
Generală a Acţionarilor (AGA ) la S.C CET S.A Bacău.  
 
Hotărârea nr.194/15.05.2008 privind însuşirea recursului împotriva Sentinţei Civile nr.498/ 
14.11.2007 pronunţată de Tribunalul Bacău în Dosarul nr.4566/110/2007, recurs aflat pe rolul Curţii 
de Apel Bacău.  
 
Hotărârea nr.195/15.05.2008 privind completarea H.C.L. nr.181/2008 prin care s-a aprobat Lista 
Finală a sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor acceptate pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 
 
Hotărârea nr.196/15.05.2008 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi a unui premiu în valoare 
de 500 lei RON, unui număr de 51 familii din municipiul Bacău, care au împlinit ori depăşit 50 de 
ani de la căsătorie în anul 2007, până la 31.12.2007. 
  
Hotărârea nr.197/15.05.2008 privind aprobarea „Listei Nominale” cu persoanele propuse de 
Comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea pe raza 
teritorială a municipiului Bacău, a unor locuinţe prin credit ipotecar. 
 
Hotărârea nr.198/15.05.2008 privind aprobarea începând cu 01.06.2008 a Regulamentului de 
Ordine Interioară al Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău. 
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Hotărârea nr.199/15.05.2008 privind aprobarea modificarii şi completarii Organigramei, a 
numărului de personal, a Statului de funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 
Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău. 
                
Hotărârea nr.200/15.05.2008 privind aprobarea pentru luna IUNIE 2008 a categoriilor de persoane 
defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în 
comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. 
       
Hotărârea nr.201/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în  valoare de 1500 lei  d-nei 
Corabie Elisabeta  cu domiciliul în Bacău, str. Castanilor, nr.7, sc. D, ap. 13. 
 
Hotărârea nr.202/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în  valoare de 2500 lei d-nei 
Doroşcan Maria cu domiciliul în Bacău, str. Mioriţei, bl.88A, sc. B, ap. 12; 
 
Hotărârea nr.203/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în  valoare de 500 lei d-lui 
Grigore Constantin cu domiciliul în Bacău, str. Bucegi, nr.115, sc.B, ap.61. 
               
Hotărârea nr.204/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei d-lui 
Lupescu Lucian  cu domiciliul în Bacău, str. Alecu Russo, bl. 33, sc. F, ap.32. 
            
Hotărârea nr.205/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-lui 
Mancaş Gheorghe cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, nr.74, sc. A, ap. 6. 
 
Hotărârea nr.206/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-lui 
Niţă Mihai cu domiciliul în Bacău, str. Orizontului, nr.34, sc. A, ap. 27 şi reşedinţa în Bacău, str. 
Letea, bl.46A, sc.B, ap.16. 
 
Hotărârea nr.207/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-lui 
Oeljeklaus Sorin cu domiciliul în Bacău, str. Energiei, nr.30, sc. A, ap.5. 
 
Hotărârea nr.208/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei 
Pruteanu Nadia cu domiciliul în Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.85 şi reşedinţa în Bacău, str. 
Stadionului, bl. 5, sc.A, ap.56. 
              
Hotărârea nr.209/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-lui 
Pruteanu Vasile cu domiciliul în Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.85. 
 
Hotărârea nr.210/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei 
Rebegea Anişoara cu domiciliul în Bacău, B-dul Unirii, nr.11, sc. A, ap.18 şi reşedinţa în Bacău, 
str. Pomilor, nr.13. 
 
Hotărârea nr.211/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei  
Ridel Maria cu domiciliul în Bacău, str. Letea, bl.32, sc. A, ap. 117. 
 
Hotărârea nr.212/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei 
Roman Mioara cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, nr.10, sc. A, ap.14. 
            
Hotărârea nr.213/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei 
Săndulache Mariela cu domiciliul în Bacău, str. Cezar Uncescu, nr.11. 
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Hotărârea nr.214/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în  valoare de 500 lei d-nei 
Stoian Beatrice-Ioana cu domiciliul în Bacău, str. Nalbei, nr.1 şi reşedinţa în Bacău, str.Victor 
Babeş, bl.13, sc. A, ap. 93. 
 
Hotărârea nr.215/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei d-nei 
Tătărăşanu Florentina cu domiciliul în Bacău, str. Orizontului, nr.29A. 
             
Hotărârea nr.216/15.05.2008 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei  
Volmer Carmen cu domiciliul în Bacău, str. Cornişa-Bistriţa, bl.15, sc. B, ap. 19. 
 
Hotărârea nr.217/15.05.2008 privind aprobarea vânzării imobilului locuinţă din Bacău str.Nicolae 
Copernic nr.15 din municipiul Bacău, proprietate a municipiului Bacău, către familia Andrieş 
Neculai şi Maria, chiriaşi în acest imobil. 
           
Hotărârea nr.218/15.05.2008 privind îndreptarea erorii materiale produsă în HCL nr.114/ 
17.03.2008, în sensul că se schimbă Anexa nr.2 cu o noua anexă, în care s-a înlocuit valoarea de 
achiziţie (trecută eronat) cu valoarea investiţiei, la cele 34 obiective „Amenajare terenuri de sport” 
din Municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.219/15.05.2008 privind reintroducerea străzii Libertăţii în nomenclatorul stradal al 
municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.220/15.05.2008 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Bacău, a terenului în suprafaţă de 37.274,00 mp, situat în str.Chimiei, în scopul 
prelungirii acestei străzi, pană în „Depozitul Ecologic pentru Deşeuri” al municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.221/15.05.2008 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al 
municipiului Bacau, a unor terenuri situate in strada Cornisa Bistritei, strada Miron Costin si 
strada Hatman Berescu, in scopul amenajarii unor parcari auto, spatii verzi si acces pietonal. 
          
Hotărârea nr.222/15.05.2008 privind transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
Bucureşti, în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiei pentru locuinţe, cu credit ipotecar, a 
terenului în suprafaţă de 3.014 m.p. situat în Bacău, str. Teiului nr.13, care se află în domeniul 
privat al municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.223/15.05.2008 privind modificarea profilului de activitate pentru construcţia realizată 
pe terenul concesionat de către DL. HASAN GELU-ROMICA din Bacău, situat în Bacău, 
Str.Carpaţi , nr.5, conform contractului de concesionare nr.48522/26.11.2007.  
 
Hotărârea nr.224/15.05.2008 privind completarea obiectului de activitate stabilit prin contractul de 
concesionare nr.30334 / 04.08.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi SC 
GEPEX SRL în vederea realizării obiectivului «PARC DE DISTRACŢII» în intravilanul 
municipiului Bacău, str. Ştefan cel Mare.  
           
Hotărârea nr.225/15.05.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  ZONAL, PENTRU 
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, B-DUL  UNIRII, NR.54, din Municipiul Bacău, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.  
BENEFICIAR: S.C FADESA R S.R.L., din Bucureşti.     
 
Hotărârea nr.226/15.05.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU 
CONSTRUIRE  LOCUINŢĂ  P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.TOPORAŞI, NR.2E, din   
Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. 
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BENEFICIARI: BRĂILEANU NELU şi MINOVICI DANIELA-BEATRICE, din Bacău.      
 
Hotărârea nr.227/15.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic De Detaliu, Pentru Construire 
Vilă Apartamente P+3e+M, Str.Depoului, Sola 38, Parcela 1433/6, din Municipiul Bacău, obiectiv 
ce se va realiza pe teren proprietate particulară.  
BENEFICIARI: FLORIŞTEANU LĂCRĂMIOARA – DANIELA şi DAN, din Bacău.      
 
Hotărârea nr.228/15.05.2008 privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul 
“Reţeaua Urbs Health pentru Construirea de Comunităţi Sănătoase” (Urbs Health network for 
“Building Healthy Communities”). 
 
Hotărârea nr.229/15.05.2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 81/27.03.2008, în 
sensul rectificării Planului de investiţii finanţat din surse proprii pe anul 2008, al Regiei 
Autonome de Gospodărie Comunală Bacău. 
           
Hotărârea nr.230/15.05.2008 privind aprobarea contului de inchiere a exercitiului bugetar pe 
anul 2007 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.  
 
Hotărârea nr.231/15.05.2008 privind darea în administrare Universităţii din Bacău, cu sediul în 
Calea Mărăşeşti nr.157, a terenului în suprafaţă de 5000 m.p. situat în municipiul Bacău, str. 
General Ştefan Guşe, pe durata amortizării investiţiei, care se află în domeniul public al 
municipiului Bacău în vederea amplasării obiectivului de investiţie „Institutul Academic de 
Cercetare-Dezvoltare Durabilă şi Ecologică” Bacău, finanţat din fonduri europene. 
               
Hotărârea nr.232/15.05.2008 privind completarea HCL nr.147/17.04.2008 prin care s-a aprobat 
sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimaţi la cluburile sportive 
din municipiul Bacău, la concursurile  şi competitiile sportive naţionale, europene, mondiale şi 
olimpice. 
   
Hotărârea nr.233/04.07.2008 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al 
Municipiului Bacău. 

 
Hotărârea nr.234/04.07.2008 privind validarea mandatelor de consilieri în Consiliului Local al 
Municipiului Bacău,  aleşi la data de 01.06.2008.  

 
Hotărârea nr.235/04.07.2008 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al  
Municipiului Bacău.  

 
Hotărârea nr.236/04.07.2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  după declararea ca legal 
constituit  a Consiliului Local al  Municipiului Bacău.  

 
Hotărârea nr.237/04.07.2008 privind  alegerea viceprimarilor municipiului Bacău. 
 
 Hotărârea nr.238/04.07.2008 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr. 239/10.07.2008 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a 
Programului de investitii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.   
 
Hotărârea nr.240/10.07.2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău, a finanţării cheltuielilor ce revinîn sarcina asociaţiilor de proprietari, pentru reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe – condominii- din municipiului Bacău. 
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Hotărârea nr.241/10.07.2008 privind aprobarea unor masuri de stabilizare si dezvoltare a pietei 
de energie termica in Municipiul Bacau in conformitate cu proiectul de mediu din cadrul Axei 
Prioritare 3 a Programului Sectorial Mediu 2007-2013 denumit “Reducerea poluarii si 
diminuarea schimbarilor climatice, prin restructurarea si reabilitarea sistemului de incalzire 
urbana,pentru atingerea tintelor si eficienta energetica in Municipiul Bacau”. 
 
Hotărârea nr.242/10.07.2008 privind aprobarea  pentru luna iulie 2008 a categoriilor de persoane 
defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în 
comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. 
 
Hotărârea nr. 243/10.07.2008 privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia 
municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apă potabilă în zilele de atenţionare “Cod 
galben”,  transmisă de  Administraţia Naţională de Meteorologie.  
 
Hotărârea nr.244/10.07.2008 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 
sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.245/31.07.2008 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Bacău, a domnului Şlic Mihai Iulian, ales la data de 01.06.2008. 
 
Hotărârea nr.246/31.07.2008 privind încetarea calităţii de consilier local, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului d-lui Nistor Vasile, consilier în Consiliul Local al Municipiului 
Bacău şi supunerea validării primului supleant înscris pe lista Partidului Democrat Liberal 
Bacău, Balan C. Claudiu, existând confirmarea apartenenţei la partid. 
 
Hotărârea nr.247/31.07.2008 privind încetarea de drept a calităţii de consilier local, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, a d-lui Gioseanu Constantin ales la alegerile locale de 
la 01.06.2008, fiind incompatibil cu funcţia pe care o deţine în aparatul propriu al primarului. 
 
Hotărârea nr.248/31.07.2008 privind înfrăţirea dintre Municipiul Bacău, Judeţul Bacău, România 
şi Oraşul Mandaue, Regiunea Cebu, Republica Filipine. 
 
Hotărârea nr.249/31.07.2008 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a 
Programului de investitii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.   
 
Hotărârea nr.250/31.07.2008 privind aprobarea participării municipiului Bacău la “Convenţia 
Primarilor” în vederea dezvoltării unor planuri locale de acţiune pentru promovarea eficienţei 
energetice şi a energiei durabile, precum şi mandatarea Primarului Municipiului Bacău să 
semneze formularul de adeziune. 
 
Hotărârea nr.251/31.07.2008 pentru modificarea hotărârii nr.71/07.03.2008, privind aprobarea 
„Ghidului Solicitantului” şi a documentelor procedurale, pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă, din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi modificarea în mod 
corespunzător a hotărârii nr. 151/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

 
Hotărârea nr.252/31.07.2008 privind avizarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a 
numirii unor persoane în funcţia de director adjunct la  instituţii de învăţământ din municipiul  
Bacău. 
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Hotărârea nr.253/31.07.2008 privind acordarea “Diplomei de Onoare” şi a unui premiu de 500 
lei RON familiilor din municipiul Bacău, care au împlinit 50 ani de la căsătorie înainte de 
31.12.2007 şi au depus cerere după data 10.04.2008. 
 
Hotărârea nr.254/31.07.2008 privind aprobarea pentru luna august 2008 a categoriilor de 
persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de 
transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste 
categorii. 

 
Hotărârea nr.255/31.07.2008 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău 
nr. 497/28.12.2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 59.777 lei  d-lui 
Voicu Iulian cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Aviatorilor nr. 11A, ap.35 şi reşedinţa în Bacău, 
str. Făgăraş nr. 6, sc.A, ap.13. 

 
Hotărârea nr.256/31.07.2008 privind acordarea de ajutoare de urgenţă unor persoane cu 
domiciliul în municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.257/31.07.2008 de aprobare a Regulamentului cadru privind instituirea măsurilor de 
reabilitare termică a blocurilor de locuinţe – condominii, din municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.258/31.07.2008 privind modificarea H.C.L. nr. 504/2007, prin care s-au aprobat 
măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiză a solicitărilor de subvenţii, în condiţiile 
prevăzute de Programul Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 
personală, cu credit ipotecar care se vor amplasa pe terenuri situate în raza administrativ-
teritorială a municipiului Bacău.  
 
Hotărârea nr.259/31.07.2008 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 355/30.10.2003, în 
sensul schimbării denumirii unor străzi din cartierul Şerbăneşti, Municipiul Bacău prin 
inversarea între ele a denumirii acestora astfel: 
              - str. Cpt. Ernest Tartescu se va numi Constantin Platon; 
              - str. Constantin Platon se va numi Cpt. Ernest Târţescu.  
 
Hotărârea nr.260/31.07.2008 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, în scopul scoaterii din funcţiune, casarea şi valorificarea acestora 
în condiţiile legii.  
 
Hotărârea nr.261/31.07.2008 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Bacău, a terenului în suprafaţă de 21.404 mp situat în intravilanul municipiului 
Bacău, str. Aleea Ghioceilor f.n. şi modificarea în mod corespunzător a inventarului domeniului 
public. 
 
Hotărârea nr.262/31.07.2008 privind darea în folosinţă gratuită, pe durata construcţiei, Parohiei 
pentru deficienţii de auz “Acoperământul Maicii Domnului” din cadrul Asociaţiei Naţionale a 
Surzilor- str. George Bacovia nr.26, a terenului în suprafaţă de 444mp, situat în Bacău, str. 
Călugăreni între blocurile 9C şi 11A, în scopul construirii unui locaş de cult pentru credincioşii 
cu deficienţe de auz, slujbele bisericeşti fiind ţinute în limbajul mimico-gestual. 
 
Hotărârea nr.263/31.07.2008 privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, 
Parohiei “Sfinţii Voievozi” Şerbăneşti Bacău, terenul în suprafaţă de 4.097mp, situat în 
intravilanul municipiului Bacău, str. Triumfului, 18B, în scopul construirii unei case praznicale 
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şi a unei capele de cimitir, precum şi trecerea acestui teren din domeniul privat în domeniul 
public al municipiului Bacău. 
 
 Hotărârea nr.264/31.07.2008 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri - imobile, aflate în 
domeniul public al municipiului Bacău. 
 
Hotărârea nr.265/31.07.2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F., 
actualizată 2008 şi a indicatorilor tehnico- economici, aferenţi unor obiective de investiţii noi, 
realizate de Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău, cu finanţare asigurată de la 
bugetul local. 
 
Hotărârea nr. 266/31.07.2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice fază S.F. şi a 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Conducta de legătură între 
plecarea II Gherăieşti şi plecarea II Mărgineni pentru transportul apei de la Staţia de Pompe 
Gherăieşti la rezervoarele de la Baraţi”, în municipiul Bacău, lucrare realizată de Regia 
Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău, cu finanţare asigurată de la bugetul local.  
 
Hotărârea nr.267/31.07.2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza SF 
pentru obiectivele “Modernizare intersecţie în sistem giratoriu pentru străzile Oituz - M. 
Eminescu – Energiei - Nicolae Titulescu”, “Modernizare intersecţie în sistem giratoriu pentru 
strazile Ştefan cel Mare - Aprodu Purice”, “Modernizare intersecţie în sistem giratoriu pentru 
strazile Prelungirea Bradului - Aprodu Purice„ din municipiul Bacău. 

 
Hotărârea nr.268/31.07.2008 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – fază S.F.  
pentru obiectivul de investitii «Consolidare cantina Grup scolar Grigore Antipa» din  
municipiul Bacau. 
 
Hotărârea nr.269/31.07.2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF 
pentru obiectivul “Construire parcare strada Hatman Berescu”, din municipiul Bacău. 
 
Hotărârea nr.270/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU 
pentru Construire Extindere Hala Depozit Si Birouri, Calea Republicii, Nr.236 Bis, din 
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. ARABESQUE S.R.L., din  Galati. 
 
Hotărârea nr.271/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI ANEXA, STR. NORDULUI, NR.55, din 
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: BARBIERU OVIDIU - CONSTANTIN SI MARIA, din Bacau. 

        
Hotărârea nr.272/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE SALA SPORT, STR. ARCADIE SEPTILICI, NR. 2 K, din municipiul 
Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau. 

          
Hotărârea nr.273/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, CALEA MOLDOVEI, NR.169, din municipiul 
Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: DOROSCAN VASILE SI AURICA, din Bacau. 
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Hotărârea nr.274/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru Construire Locuinta P+M Si Imprejmuire Teren, Str. Calea Romanului, Nr. 192, din 
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: DRAGOI DUMITRU-DAN SI ADRIANA, din Bacau. 

          
Hotărârea nr.275/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.GRIGORE 
TABACARU, SOLA 28, PARCELA 903/2/79, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza 
pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: DUCA MARIAN, din Bacau. 

           
Hotărârea nr.276/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru 
CONSTRUIRE MAGAZIE MATERIALE NEINFLAMABILE, STR. ARCADIE SEPTILICI, 
NR.  60, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., din Bacau. 

           
Hotărârea nr.277/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+2 PARTIAL SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. I.S.STURZA, 
NR. 90, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: HUSARU MARINELA, din Bacau. 

          
Hotărârea nr.278/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru  
CONSTRUIRE IMOBIL P + 2 + M (SEDIU FIRMA SI PRESTARI SERVICII LA PARTER SI 
CATE 2 APARTAMENTE PE ETAJ), STR.  SOIMULUI, NR. 2, din municipiul Bacau, obiectiv 
ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: LUCHIAN DRAGOS si ELENA-CODRINA, din Bacau. 

          
Hotărârea nr.279/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru  
CONSTRUIRE LOCUINTA P + M, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.  CALEA 
BARLADULUI, NR. 106 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulara. 
BENEFICIARI: NEDERITA NICOLAE SI MARIA, din Mun. Falticeni, jud. Suceava. 

          
Hotărârea nr.280/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE  BLOC DE LOCUINTE D + P + 4E + 5R , STR.  CALEA MOLDOVEI, NR.2 
BIS, din Municipiul Bacau. 
BENEFICIAR: S.C. W.I.S.E. INVEST S.R.L., din Bucuresti 

           
Hotărârea nr.281/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTA P+1, STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR.18, din Municipiul 
Bacau. 
BENEFICIARI: TARNA OTILIA-ADRIANA SI SORIN, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.282/31.07.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.CIPRIAN 
PORUMBESCU, NR. 51, din Municipiul Bacau. 
BENEFICIARI: LACATUSU VASILE SI DOCHITA, din Bacau. 
 
Hotărârea nr.283/31.07.2008 privind solutionarea de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau a contestatiei inregistrate cu nr. 90525 din 29.05.2008 formulata de d-l Bogatu George 
cu domiciliul în Bacău, str. Dumbravei nr nr. 6. 
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Hotărârea nr.284/14.08.2008 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a 
Programului de investitii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.   
 
Hotărârea nr.285/14.08.2008 privind finanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitare Termică a 
Blocurilor – Instalaţii Interioare de Utilităţi Publice – în Municipiul Bacău”. 
 
Hotărârea nr.286/14.08.2008 privind aprobarea trecerii la sistemul individual de facturare/ 
incasare a contravalorii energiei termice furnizate populatiei municipiului Bacau. 
 
Hotărârea nr.287/14.08.2008 privind demararea proiectului de amenajare peisagistică şi zonă de 
agrement a „Complexului Olimpic” situat pe terenul din Complexul Sportiv (Bazin Olimpic, 
Sala Sporturilor, Sala de Atletism) din municipiul Bacău, pentru care se alocă o suprafaţă de 
30.052,77 m.p. care face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, propus în cadrul 
Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizare de spaţii verzi în 
localităţi – program instituit prin O.U.G. nr. 59/2007, precum şi aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice fază S.F. a obiectivului de investiţii.     
 
HOTĂRÂREA NR.288/27.08.2008 privind modificarea deciziei nr. 284/10.10.1991, a Primăriei 
Municipiului Bacău şi hotărârea nr. 165/16.09.1999 a Consiliului Local al Municipiului Bacău,în 
vederea corectării, actualizării şi unificării obiectului acestor acte,prin care s-a dat în folosinţă 
gratuită, Parohiei Ortodoxe “Sfinţii Voievozi” Izvoare din Bacău, un teren, pentru amplasarea 
cimitirului, construirea unei case mortuare, a unei case praznicale şi un monument al eroilor.  
              
HOTĂRÂREA NR.289/27.08.2008 privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 
165/16.09.1999, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a dat în folosinţă gratuită, 
Parohiei Ortodoxe “Naşterea Maicii Domnului”, cu sediul în str. Bicaz nr. 9 Bacău, un teren 
situat  în str. Veronica Micle nr. 39A(cartier Izvoare), pentru amplasarea cimitirului.             
 
HOTĂRÂREA NR.290/27.08.2008 privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii 
nr. 239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe de Stil Vechi “Sfântul Ilie” din Bacău  a unui 
bun imobil- teren- situat  în Bacău, strada Nordului nr. 54, teren ce se află în domeniul public al 
municipiului Bacău şi în folosinţa parohiei.               

 
HOTĂRÂREA NR.291/27.08.2008 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru 
producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat de către SC 
CET SA Bacău, a consumurilor energetice specifice înregistrate  şi  a pierderilor  tehnologice de 
transport şi distribuţie a energiei  termice. 
              
HOTĂRÂREA NR.292/27.08.2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Bacău, a unui bun- mijloc fix- aflat în administrarea Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr.28 Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea 
acestuia, în condiţiile legii. 
 
HOTĂRÂREA NR.293/27.08.2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Bacău, a unui bun -mijloc fix-“Magazie confecţionată din tablă”, aflată în 
administrarea Grădiniţei nr. 21 Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi 
valorificarea acestuia, în condiţiile legii. 
 
HOTĂRÂREA NR.294/27.08.2008 privind înscrierea în inventarul domeniului public al 
Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile, respectiv clădirea şi terenul aferent – fostei Centrale 
Termice – din str. Şoimului din Municipiul Bacău, care a fost disponibilizată prin dezafectarea şi 
casarea utilajelor. 
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HOTĂRÂREA NR.295/27.08.2008 privind înscrierea în inventarul domeniului public al 
Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile, respectiv clădirea şi terenul aferent acesteia, situată 
în str. Alba Iulia nr. 6 Bacău, în care a funcţionat “Şcoala Primară nr. 6 de Fete”Bacău, ulterior 
“Casa de Cultură” iar în prezent aceste bunuri sunt gestionate de Şcoala de Arte şi Meserii “Ing. 
Dimitrie Leonida” Bacău, din cartierul C.F.R. Bacău,bunuri omise de la inventariere. 
             
HOTĂRÂREA NR.296/27.08.2008 privind aprobarea închirierii a unor bunuri imobile, prin 
licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, aflate în domeniul privat al municipiului 
Bacău. 
               
HOTĂRÂREA NR.297/27.08.2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 
130/27.03.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru îndreptarea erorii materiale 
referitor la suprafaţa de teren alocată pentru construirea obiectivului de investiţii – Campus 
Şcolar – (Liceul de Informatică). 
             
HOTĂRÂREA NR.298/27.08.2008 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 4, la Contractul nr. 
26785/01.08.2005 cu privire la delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al 
Municipiului Bacău. 
              
HOTĂRÂRE NR.299/27.08.2008 privind aprobarea pentru luna septembrie 2008 a categoriilor 
de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace 
de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste 
categorii. 
              
HOTĂRÂREA NR.300/27.08.2008 privind aprobarea “Listei Nominale” cuprinzând persoanele 
propuse de Comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului pentru construirea 
de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial- administrativă a 
municipiului Bacău din judeţul Bacău. 
               
 HOTĂRÂREA NR.301/27.08.2008 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, doamnei Laiu 
Eugenia din Bacău, a unui loc de veci în cimitirul “Sărata I” Bacău,având calitatea de beneficiară 
a Legii nr. 189/2000. 
 
HOTĂRÂREA NR.302/27.08.2008 privind atribuirea de denumire pentru o stradă nou creată 
situată în cartierul C.F.R. din municipiul Bacău. 
 
HOTĂRÂREA NR.303/27.08.2008 privind modificarea şi completarea anexelor 4 şi 5 aprobate 
prin Hotărârea nr.157 din 31.05.2007 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău 
pe anul 2008, modificată prin Hotărârea nr. 22/06.02.2008, ale Consiliului Local al Municipiului 
Bacău. 
        
HOTĂRÂREA NR.304/27.08.2008 privind aprobarea proiectului de amenajare peisagistică şi 
zonă de agrement a „Complexului Olimpic” – faza  Proiect Tehnic.             
 
HOTĂRÂREA NR.305/27.08.2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF 
pentru obiectivele de investiţii “construire strada Silozului”, “construire strada Viselor” şi 
“Platforma carosabilă strada Vasile Alecsandri” din municipiul Bacău. 
               
HOTĂRÂRE NR.306/27.08.2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Pth 
pentru obiectivul ”L.T.E.- Strada Narciselor nr. 4A” din municipiul Bacău. 
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HOTĂRÂREA NR.307/27.08.2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice fază SF, 
pentru obiectivele de investiţii “Construire strada Corbului”, “Construire strada Poet Cârlova”, 
“Construire strada Trecătoarea Gherăieşti” din municipiul Bacău. 
               
HOTĂRÂREA NR.308/27.08.2008 privind modificarea profilului de activitate pentru  
constructia realizata pe terenul  concesionat  catre  S.C. VIOBOMAR S.R.L. din Bacau,  situat in 
Bacau, Str. Marasesti, nr. 100, conform contractului de concesionare nr.  41130/27.12.2001. 
               
HOTĂRÂREA NR.309/27.08.2008 privind modificarea profilului de activitate pentru  
constructia realizata pe  terenul concesionat  catre  S.C. XADA COM S.R.L. din Bacau,  situat in 
Bacau, Str. Stefan cel Mare, nr. 6, conform contractelor de concesionare nr.  32160/05.10.2001 si 
44386/14.12.2005. 
               
HOTĂRÂREA NR.310/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE 
DETALIU pentru CONSTRUIRE  «SEDIU POLITIA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BACAU»,  
STR. OITUZ, NR.  29 - 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
publica a Municipiului Bacau. 

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU. 
              
HOTĂRÂREA NR.311/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE 
DETALIU pentru CONSTRUIRE  LOCUINTA P + 1 SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA 
PROPRIETATII, STR. LACRAMIOARELOR, NR. 15, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIARI: ACATRINEI VIORICA SI DAN, din Bacau. 
     
HOTĂRÂREA NR.312/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE 
DETALIU pentru CONSTRUIRE PISCINA NEACOPERITA SI CONSTRUCTII EXISTENTE 
SUPUSE PROCEDURII DE AUTORIZARE DE CONSTRUIRE (2 MAGAZII, SPATIU DE 
RECREERE, BECI SI CABINA POARTA), STR. PLAIULUI, NR. 39, din municipiul Bacau, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: S.C. ANDPROD  TRADING S.R.L., din Bacau.                                                               
     
HOTĂRÂREA NR.313/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE 
DETALIUpentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M, STR. NORDULUI, NR. 60 A, din 
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: DRAGOI PETRE, din Bacau. 
     
HOTĂRÂREA NR.314/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE 
DETALIU pentru CONSTRUIRE  SPATIU COMERCIAL P + 1, STR. HOLTULUI, NR. 86 B, 
din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: S.C. GEPETGEL COMIXT S.R.L., din Bacau.                                                                 
       
HOTĂRÂREA NR.315/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE 
DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN,  STR. 
BUCEGI, NR.48, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: MOLDOVEANU AUREL-MARIUS, din Braila. 
     
HOTĂRÂREA NR.316/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
pentru CONSTRUIRE  LOCUINTA S + P + 1, STR. VRANCEI, NR. 9, din municipiul Bacau, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: OJOG OANA, din Bacau. 
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HOTĂRÂREA NR.317/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+DM SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TECUCIULUI, 
NR. 55, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIARI: CORNITA IONEL SI CORNITA ILEANA, din Bacau.       
 
HOTĂRÂREA NR.318/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2+M, STR. VRANCEI, NR. 2, din municipiul Bacau, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIARI: NECULCEA TOMA SI IULIANA-ELISABETA, din Bacau.      
 
HOTĂRÂREA NR.319/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE, STR. SIRETULUI, 
NR.91, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. BON CONSTRUCT S.R.L., din Bacau. 
 
HOTĂRÂREA NR.320/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + 1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.  NEAGOE VODA, 
NR. 53, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIARI: VELESCU IOAN-DAN SI VELESCU IOAN-ALEXANDRU, din Bacau. 
 
HOTĂRÂREA NR.321/27.08.2008 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE 
DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTE P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN,  STR. 
HOLTULUI, NR.123 C, NR. 123 D, NR. 123 E si NR. 123 F, din municipiul Bacau, obiectiv ce 
se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIARI: STANGACIU MARINEL, STANGACIU MIHAI, din Bacau,  
STANGACIU CORNELIU din Mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, CALOIAN MIHAI si 
MIHAELA, din Com. Mironeasa, jud. Iasi.   

                                                                          
HOTĂRÂREA NR.322/27.08.200 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului 
Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile septembrie-octombrie 2008.        

 
HOTĂRÂREA NR.323 /27.08.2008 privind aprobarea unei noi proceduri de trecere la sistemul 
individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizate populaţiei municipiului 
Bacău şi abrogarea HCL nr.286 /2008. 
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HOTĂRÂRE NR.324/26.09.2008 - privind declararea vacantă a locului de consilier local, a d-lui 
Scripăţ Constantin, ales la alegerile locale din data de 01 iunie 2008, care a lipsit fără motive temeinice 
de la cele 3 şedinţe, convocate de Prefectul Judeţului Bacău, pentru constituirea Consiliului Local al 
Municipiului Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.325/26.09.2008 - privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 
Municipiului Bacău, a  domnului Hîrţescu Vasile şi a doamnei Adam Isabela – Elena, aleşi la data de 
01.06.2008. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.326/26.09.2008 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 238/2008 prin care 
au fost  aprobate şi constituite Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.327/26.09.2008 - privind conferirea, POST-MORTEM, a Titlului de Cetăţean de 
Onoare al municipiului Bacău, plutonierului major DAN BOTEZATU. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.328/26.09.2008 - privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului 
Bacău, d-lui  prof. doctor  EDUARD APETREI.  
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.329/26.09.2008 - privind  darea în folosinţă gratuită a unui bun - imobil, aflat în 
domeniul public al municipiului Bacău, către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană 
Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.330/26.09.2008 - privind modificarea Contractului de Concesionare nr.33423/2092/ 
01.09.2006, încheiat cu S.C. CET S.A. Bacău, în sensul că se returnează clădirea în care a funcţionat 
Staţia de Hidrofor a P.T. 20, din Aleea Proiectantului Bacău, disponibilizată de S.C. CET S.A. Bacău şi 
trece în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău ,  pentru închiriere prin licitaţie publică 
organizată în condiţiile legii. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.331/26.09.2008 - privind modificarea art.2 al H.C.L. nr.160/31.05.2007, în sensul  
reorganizării Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) la SC CET SA Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.332/26.09.2008 - privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău  a 
reorganizării  R.A.G.C. Bacău  în S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU S.A. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.333/26.09.2008 - privind modificarea H.C.L. nr. 180/17.04.2008  prin care s-a 
aprobat trecerea cu titlu gratuit, în proprietatea Municipiului Bacău şi în domeniul public al 
municipiului Bacău, a unor bunuri imobile – terenuri – dobândite de  Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.334/26.09.2008 - privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.75/29.03.2007 a 
Consiliului Local al Municipiului Bacău, 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, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare sau casare, în condiţiile 
legii. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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HOTĂRÂRE NR.335/26.09.2008 - privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr.5 la contractul de 
concesiune nr. 26785/2005, în sensul indexării redevenţei  anuale datorate  de către  S.C. SOMA SRL 
Bacău, Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.336/26.09.2008 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
Programului de investiţii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.337/26.09.2008 - privind aprobarea Listei Finale a sesiunii  de evaluare şi selecţie 
(etapa a II a) a proiectelor acceptate pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din 
fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei  
publice locale, republicată. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.338/26.09.2008 - privind aprobarea  pentru luna octombrie 2008 a categoriilor de 
persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de 
transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.339/26.09.2008 - privind  aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor 
de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă  
socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.340/26.09.2008 - privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând persoanele 
propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de 
locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.341/26.09.2008 - privind aprobarea Proiectului finanţat prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane „Întreprinzători în Regiunea Nord-Est, afaceri în Europa”, 
aprobarea cofinanţării şi a parteneriatului cu Fundaţia ABBANT (Spania). 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU. 
 
HOTĂRÂRE NR.342/26.09.2008 - privind modificarea şi completarea HCL nr.115/27.03.2008, în 
sensul înlocuirii unui membru din comisia de licitaţie. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.343/26.09.2008 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului  Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.344/26.09.2008 - privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor şi 
modificarea în mod corespunzător a inventarului domeniului public. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.345/26.09.2008 - privind însuşirea contractului de tranzactie referitor la dosarul nr. 
232/110/2005 (7822/2005 – nr. vechi) aflat pe rolul Curţii de Apel Bacău. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 



 3

HOTĂRÂRE NR.346/26.09.2008 - privind aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii Spital Municipal Bacău, faza Proiect Tehnic. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU. 
 
HOTĂRÂRE NR.347/26.09.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
construire: SALA POLIVALENTA A SPORTURILOR, COMPLEX DE SANATATE SI SERVICII - 
BAZA SPORTIVA STADIONUL MUNICIPAL BACAU STR. GL. STEFAN GUSE, NR. 2 - 4, din 
municipiul Bacau. 
BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.348/26.09.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE LOCUINTA CUPLATA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA 
PROPRIETATII,  STR. GENERAL GRIGORE CANTILI, NR. 14, din municipiul Bacau, obiectiv ce 
se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: ANDRONACHE MIREL-IOAN, din Bacau 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.349/26.09.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.CIRESOAIA, SOLA 63, 
PARCELA 133, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: BARNEA GEORGEL SI MADALINA din sat Racatau-Razesi, com. Horgesti, jud. 
Bacau, GOLOGAN MILUTA SI NELA, din Bacau 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.350/26.09.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, CALEA BARLADULUI, NR.75 BIS, din municipiul Bacau, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: BOSIE CLAUDIA SI JENICA, din Bacau 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.351/26.09.2008 - privind aprobarea PLANULUI  URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, 
STR. REPUBLICII, NR.37 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulara. 
BENEFICIARI: FERARU NICU SI ROXANA-ELENA, din Bacau 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.352/26.09.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTA P + 1, STR. ORIZONTULUI, NR. 82, din Municipiul Bacau, obiectiv ce 
se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: BOTEZATU SILVIA, din Bacau 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.353/26.09.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE P+2 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR.  
NUFARULUI, NR. 30, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: CONDREA ADRIANA, din Bacau 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.354/26.09.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTE, CALEA BARLADULUI, NR.185, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se 
va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: NECOARA DANIEL-GELU si ELENA-DANIELA, VALCU DANIEL si 
CATALINA, din Bacau, FIRCAN ION-CIPRIAN din Mun. Falticeni, jud. Suceava si PINTEA 
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PETRONELA, din Com. Dorna-Arini, jud. Suceava, BERECZKI DAN si IOANA, din Com. Agas, 
jud. Bacau 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.355/26.09.2008 - privind aprobarea parteneriatului între Municipiul Bacău şi 
Universitatea din Bacău în calitate de structură – gazdă pentru centrul EUROPE DIRECT şi aprobarea 
contribuţiei anuale. 
 
HOTĂRÂRE NR.356/26.09.2008 -  privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a 
împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău, în cauza aflată pe rolul Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie – Dosarul nr. 941/32/2007   
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
HOTĂRÂRE NR.357/26.09.2008 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a 
împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău 
– Secţia Comercială şi Contencios  Administrativ – Dosarul nr. 5455/110/2007   
      
Hotărâre nr.358/14.10.2008 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
Programului  de investiţii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

Hotărâre nr.359/31.10.2008 - privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.332/2008 prin care s-a 
aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău  în S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU S.A. 

 
Hotărâre nr.360/31.10.2008 -  privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr. 
239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău a unui bun imobil – teren în 
suprafaţă de 660 mp, situat în Bacău, B-dul. Unirii. 
      
Hotărâre nr.361/31.10.2008 - privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr. 
239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău a unor bunuri imobile (teren 
+clădiri) situate în Bacău, B-dul. Unirii nr.4. 
      
Hotărâre nr.362/31.10.2008 - privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile 
de învăţământ băcăoane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2007- 2008. 
       
Hotărâre nr.363/31.10.2008 - privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău 
a unei sume de bani în vederea premierii  unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi şi asociaţii 
sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul 
2008. 
 
Hotărâre nr.364/31.10.2008 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău 
nr.111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Bacău, ca urmare a inventarierii efectuate la încheierea anului 2006. 
       
Hotărâre nr. 365/31.10.2008 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în 
condiţiile legii, a unui bun imobil aflat în domeniul privat al municipiului Bacău. 
                      
Hotărâre nr. 366/31.10.2008 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
Programului de investiţii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

                      
Hotărâre nr.367/31.10.2008 - privind aprobarea depunerii aplicaţiei pentru finanţare cu titlul „Creşterea 
vizibilităţii către cetăţeni a activităţii Primăriei municipiului Bacău şi îmbunătăţirea serviciilor către 
aceştia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online”. 
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Hotărâre nr.368/31.10.2008 - privind darea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială 
Bacău  a terenului în suprafaţă de 652,15 mp aferent clădirii ce urmează a fi reamenajată în „Centru de 
cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”. 
        
Hotărâre nr. 369/31.10.2008 - privind darea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială 
Bacău  a celor 7 locuinţe sociale – spaţii de cazare temporară, situate în Bacău cartier Izvoare, în 
vecinătatea intersecţiei străzilor Izvoare – Chimiei şi a terenului aferent acestor locuinţe în suprafaţă de 
3514 mp precum şi înscrierea acestuia în inventarul domeniului public. 
 
Hotărâre nr. 370/31.10.2008 - privind darea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială   
Bacău a clădirii rămasă disponibilizată prin dezafectarea şi casarea utilajelor fostei centrale termice din 
Bacău str. Şoimului în suprafaţă construită de 235 mp precum şi a terenului aferent în suprafată de 443  
mp, în vederea schimbării destinaţiei şi reamenajării în ,,Clubul Pensionarilor II”.  
      
Hotărâre nr.371/31.10.2008 - privind aprobarea  pentru luna noiembrie 2008 a categoriilor de persoane 
defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în 
comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. 
     
Hotărâre nr. 372/31.10.2008 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 260 din 31.07.2007 prin 
care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată şi completată 
prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008 şi H.C.L. nr.127 din 27.03.2008. 
      
Hotărâre nr.373/31.10.2008 - privind  modificarea şi completarea HCL nr.6/2008 prin care s-au  
aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general. 

Hotărâre nr.374/31.10.2008 - privind aprobarea începând cu 01.11.2008, a Organigramei şi a 
numărului de personal, a Statului de Funcţii şi a Fişelor de evaluare pentru posturile nou create la 
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău. 
 
Hotărâre nr.375/31.10.2008 - privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul 
nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitare de stat din municipiul Bacău, pentru anul şcolar 
2008- 2009. 
             
Hotărâre nr.376/31.10.2008 - prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii 
specializate condusă de Arhitectul Şef al municipiului Bacău în vederea elaborării unor Planuri 
Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. 
      
Hotărâre nr.377/31.10.2008 - privind modificarea şi completarea HCL nr. 3/25.01.2007, în sensul 
reorganizării „comisiei municipale” aprobate la art.4 din hotărâre. 
      
Hotărâre nr.378/31.10.2008 - privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului 
Bacău . 
 
Hotărâre nr.379/31.10.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza SF pentru 
obiectivul de investiţii „Corp nou de clădire la Colegiul Naţional Vasile Alecsandri şi demolare 
pivniţă” din  municipiul Bacău. 
      
Hotărâre nr.380/31.10.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza SF pentru 
obiectivul de investiţie „Grădiniţa Cartier Nord, str. Prieteniei nr.73” din Municipiul Bacău. 
      
Hotărâre nr.381/31.10.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru 
obiectivul de investiţie GRĂDINIŢA CU PROGRAM  PRELUNGIT NR.12, Str.Oituz nr.85, din 
municipiul Bacău. 
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Hotărâre nr.382/31.10.2008 - privind aprobarea amplasării şi construirii obiectivului de investiţii 
„atelierele-şcoală (P+1)” în incinta – Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Bacău pe teren ce aparţine 
domeniului public al municipiului Bacău. 
      
Hotărâre nr.383/31.10.2008 -  privind  modificarea profilului de activitate pentru construcţia realizată 
pe terenul concesionat către DL. STEFANESCU DUMITRU din Bacău, situat în Bacău, B-dul 
Alexandru cel Bun, nr. 6, conform contractului de concesionare nr. 4208/26.03.2008. 
      
Hotărâre nr.384/31.10.2008 - privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de concesionare nr. 
8574 din 15.03.2000, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi S.C.LETO EXCOM 
S.R.L. beneficiarul construcţiei -spaţiu comercial–realizată pe terenul concesionat din str. Miron 
Costin, nr.1-3.  
      
Hotărâre nr.385/31.10.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru  
CONSTRUIRE  2 LOCUINTE, STR. SIRETULUI, NR. 58 B SI 58 C, din municipiul Bacau, obiectiv 
ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: FARAOANU MIHAI, din com. Prajesti, jud. Bacau 
           
Hotărâre nr.386/31.10.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru  
AMPLASARE MAGAZIE METALICA DEMONTABILA INGLOBAND MAGAZIA EXISTENTA, 
STR. SCANTEII, NR.10, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulara. 
BENEFICIARI: PASCU CONSTANTIN SI PASCU ELENA, din Bacau 
       
Hotărâre nr.387/31.10.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE SEDIU REGISTRUL AUTO ROMAN R.A., IMPREJMUIRE TEREN SI L.T.E.,  
SOLA 51 (DN 11 – BACAU -ONESTI), din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren 
proprietate particulara. 
BENEFICIAR: R.A.R. – R.A. Bacau. 
           
Hotărâre nr.388/31.10.2008 - privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al 
Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile noiembrie-decembrie 2008. 
      
Hotărâre nr.389/31.10.2008 - privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei 
construcţiilor, Parohiei Ortodoxe „Precista” din Bacău, a bunului imobil – teren în suprafaţă de 7.400 
m.p, situat în Bacău, str. 9 Mai nr. 48, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău. 
      
Hotărâre nr.390/31.10.2008 - privind avizarea de pricipiu a încheierii unui parteneriat între municipiul 
Bacău şi comuna Letea Veche din judeţul Bacău, în vederea realizării unor obiective de investiţii 
comune: târg auto şi cartier de locuinţe prin A.N.L.      
 
Hotărâre nr.391/31.10.2008 - privind modificarea şi completarea HCL nr.156/2007 modificată şi 
completată şi a HCL nr.191/2008 prin care s-au aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul 2008 şi 
respectiv anul 2009 în municipiul Bacău. 
 
Hotărâre nr.392/31.10.2008 - privind completarea H.C.L. nr.337/2008 prin care s-a aprobata Lista 
Finale  a sesiunii de evaluare şi selecţie (etapa a II a) a proiectelor acceptate pentru atribuirea 
contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu 
prevederile  Legii 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată. 
 
Hotărâre nr.393/14.11.2008 - privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a 
Programului  de investitii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.   
       
Hotărâre nr.394/14.11.2008 - privind transmiterea de către Guvernul României a drumului forestier 
Racova-Tamaşi, aflat pe raza comunelor Tamaşi şi Ungureni, din domeniul public al statului şi din 
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administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA  în domeniul public al Municipiului Bacău şi 
în administrarea Municipiului Bacău. 
       
Hotărâre nr.395/14.11.2008 - privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale în număr de 104 
apartamente, persoanelor şi familiilor din municipiul Bacău îndreptăţite să primească o locuinţă 
socială, locuinţe aflate în str. Tipografilor şi str. Teiului din municipiul Bacău. 
       
Hotărâre nr.396/14.11.2008 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1.500 lei  d-nei 
Tănase Viorica cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, bl.9, Sc.A, ap.24 şi reşedinţa în Bacău 
str.Cireşoaiei nr.110. 
 
Hotărâre nr.397/14.11.2008 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr.367 din 31.10.2008. 
       
Hotărâre nr.398/14.11.2008 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău şi desemnarea 
domnilor consilieri locali Cojocaru Cristian, Necula Cosmin şi Balan Claudiu, de a negocia şi semna 
Acordul Colectiv de Muncă al Funcţionarilor Publici şi după caz Contractul Colectiv de Muncă al 
Personalului Contractual, cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului 
contractual din compartimentele, agenţiile şi instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Bacău, altele decât regiile autonome şi societăţile comerciale.             

 
Hotărâre nr.399/26.11.2008 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
Programului de investiţii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
 
Hotărâre nr.400/26.11.2008 - privind DAREA ÎN ADMINISTRAREA Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală Bacău a clădirii «Hidrofor» aferentă Punctului Termic 45, situat în strada 9 Mai 
Bacău, spaţiu devenit liber în suprafaţă construită de 74 m.p. şi 66 m.p. suprafaţă utilă, proprietate 
publică a municipiului Bacău. 
 
Hotărâre nr.401/26.11.2008 - privind modificarea şi completarea HCL nr.272/2007 prin care s-a 
aprobat închirierea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a imobilului în suprafaţă de 410 mp 
situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.6 (Grădiniţa Floriţa). 
 
Hotărâre nr.402/26.11.2008 -  privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a 
Planului de Analiză şi de Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Bacău. 
 
Hotărâre nr.403/26.11.2008 -  privind modificarea şi completarea HCL nr.39/10.03.2006 şi 
nr.257/28.09.2006 în sensul înlocuirii unor membri din comisiile de casare a unor bunuri. 
 
Hotărâre nr.404/26.11.2008 - privind modificarea şi completarea HCL nr.226/31.08.2006, în sensul 
numirii unei Comisii de Evaluare, precum şi înlocuirea unor membri din comisiile de licitaţie şi de 
casare a unor bunuri. 
 
Hotărâre nr.405/26.11.2008 - privind modificarea şi completarea HCL nr.260/31.07.2008, în sensul 
reorganizării comisiei de licitaţie  pentru scoaterea la vânzare  în condiţiile legii, a unor bunuri – 
mijloace fixe – aprobate pentru a fi scoase din funcţiune, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală Bacău. 
 
Hotărâre nr.406/26.11.2008 - privind aprobarea constituirii unui fond de premiere potrivit legii precum 
şi aprobarea criteriilor şi condiţiilor  de acordare a acestor premii pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, din cadrul instituţiilor, serviciilor 
publice de interes local şi compartimentelor de specialitate, aflate în subordinea Consiliului Local 
Bacău, cu excepţia societăţilor comerciale şi regiilor autonome. 
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Hotărâre nr.407/26.11.2008 - privind aprobarea  pentru luna decembrie  2008  a  categoriilor de 
persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de 
transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. 
 
Hotărâre nr.408/26.11.2008 - privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de 
comisia de analiză  a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe 
proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial – administrativă a municipiului Bacău. 

 
Hotărâre nr.409/26.11.2008 - privind aprobarea actualizării tarifelor practicate cu mijloacele de 
transport în comun, activitate realizată în municipiul Bacău, de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 
Bacău, în calitate de operator concesionar al serviciului de transport public de călători în municipiul 
Bacău. 
 
Hotărâre nr.410/26.11.2008 - privind modificarea HCL 534/28.12.2007 în sensul aprobării noilor 
indicatori tehnico economici ai proiectului „Pasaj rutier subteran str. Oituz – str. Ştefan Guşe”, 
aprobarea finanţării procentului de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, precum şi a cheltuielilor 
neeligibile de la bugetul local după bugetul rezultat în urma  întocmirii proiectului tehnic.  
 
Hotărâre nr.411/26.11.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico economice faza SF pentru 
„OBIECTIV DE INVESTIŢII ŞI REABILITARE  COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA” DIN 
MUNICIPIUL BACĂU. 
 
Hotărâre nr.412/26.11.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza SF pentru 
„GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 STR. VIŞINULUI” din municipiul Bacău. 
 
Hotărâre nr.413/26.11.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza SF pentru 
obiectivul de investiţie „Lucrări tehnico-edilitare aferente locuinţelor construite prin credit ipotecar”, 
str. Teiului nr.13, zona Bucegi III” din  municipiul Bacău. 
 
Hotărâre nr.414/26.11.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru 
obiectivul de investiţie „Lucrări tehnico-edilitare aferente locuinţelor pentru tineri destinate închirierii 
ansamblului Bucegi III A” din strada Teiului, Municipiul Bacău.      
 
Hotărâre nr.415/26.11.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice fazaPth pentru 
obiectivul de investiţii „L.T.E. – STR.NARCISELOR  NR.4A” din municipiul Bacău. 
 
Hotărâre nr.416/26.11.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru 
„CAMPUS ŞCOLAR NOU” din municipiul Bacău. 
 
Hotărâre nr.417/26.11.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru 
obiectivul de investiţii ”Modernizare Spital de Pneumoftiziologie” din municipiul Bacău. 
 
Hotărâre nr.418/26.11.2008 - privind completarea profilului de activitate pentru construcţia realizată pe 
terenul concesionat către D-NA LUPU VALERIA din Bacău,  situat în Bacău,  Str. Miron Costin, nr. 
36, conform Contractului de concesionare nr. 100338/29.09.2008. 
 
Hotărâre nr.419/26.11.2008 -  prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii 
specializate condusă de Arhitectul Şef al municipiului Bacău în vederea elaborării unor Planuri 
Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi  juridice. 
 
Hotărâre nr.420/26.11.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru 
CONSTRUIRE  LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII – ANSAMBLU 
BUCEGI-ETAPA A III-A, STRADA TEIULUI, NR.13, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza 
pe teren proprietate publică a Municipiului Bacău, dat în folosinţă gratuită, pe durata efectuării 
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lucrărilor de construcţii, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cf.HCL 269/31.07.2007 şi 
nr.75/07.03.2008. 

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU. 
 
Hotărâre nr.421/26.11.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru 
CONSTRUIRE  ANSAMBLU DE LOCUINTE, STR.  STEFAN CEL MARE, NR. 56 SI NR. 60, din 
Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIARI: S.C. W.I.S.E. INVEST S.R.L., IORDANESCU MIHAELA-GABRIELA, 
IORDANESCU EMANOIL-MARIUS, din Bucuresti. 
 
Hotărâre nr.422/26.11.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru 
CONSTRUIRE  ANSAMBLU DE LOCUINTE ŞI COMERCIAL, STR.  TEIULUI, T 77, P 170,  din 
Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: MOCANU VASILE, din Municipiul Paşcani, Judeţul Iaşi. 
 
Hotărâre nr.423/26.11.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru 
CONSTRUIRE  LOCUINŢĂ DUBLĂ  P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA MOLDOVEI, 
NR.73,  din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIARI: CĂRĂMIDĂ ELENA  şi  CĂRĂMIDĂ GABRIEL, din Mun. BACĂU. 
 
Hotărâre nr.424/26.11.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru 
CONSTRUIRE  LOCUINŢĂ  P+1, STR. NUFĂRULUI, NR.28, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se 
va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIARI: CIOBANU NELU ŞI CIOBANU LUCICA, din Bacău. 
 
Hotărâre nr.425/26.11.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru 
CONSTRUIRE  SPAŢIU COMERCIAL ŞI BIROURI  P+3-4, STR.  MIORIŢEI, NR. 7C,  din 
Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: LUPU STĂNICA, din Bacău. 
 
Hotărâre nr.426/26.11.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru 
CONSTRUIRE  LOCUINŢĂ P+M, STR. HOLTULUI, NR.143 BIS, din Municipiul Bacau, obiectiv ce 
se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: PAVELUC NICOLAE-IUSTIN, din Bacău. 
 
Hotărâre nr.427/26.11.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru 
CONSTRUIRE  LOCUINŢE INDIVIDUALE S+P+1+M, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI L.T.E., 
STR.GRIGORE TĂBĂCARU, NR. 23A,  din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren 
proprietate particulara. 
BENEFICIAR: S.C. INTERCASA S.R.L., din Bacău. 
 
Hotărâre nr.428/26.11.2008 - privind abrogarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Bacău, nr.486/2007. 
 
Hotărâre nr.429/26.11.2008 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare, 
organizată în condiţiile legii, a unor spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. 
Pieţii nr. 1. 
 
Hotărâre nr.430/26.11.2008 - privind completarea HCL nr.362/31.10.2008 prin care s-a aprobat 
premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ  băcăuane, care au 
obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2007-2008. 
            
 



Hotărâre nr. 431/05.12.2008 - privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli 
si a Programului de investitii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.  
       
Hotărâre nr. 432/05.12.2008 - privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru proiectul «Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului social pentru 
îngrijire persoane vârstnice, Aleea Ghioceilor nr.2», adaptat la cerinţele Ghidului 
Solicitantului pentru Axa 2 a Programului Operaţional Regional, aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului, aprobarea depunerii aplicaţiei spre finanţare prin Programul 
Operaţional Regional – Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2, aprobarea finanţării 
procentului de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, precum şi a cheltuielilor neeligibile de 
la bugetul local.  
       
Hotărâre nr. 433/05.12.2008 - privind aprobarea proiectului «Politici publice de dezvoltare locală – 
planificare strategică pe termen mediu şi lung » finanţat prin Fondul Social European Programul 
Operaţional «Dezvoltarea Capacităţii Administrative» (PO DCA) şi aprobarea contribuţiei 
Municipiului Bacău.  
 
HOTĂRÂRE NR. 434/22.12.2008 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli 
şi a Programului de investiţii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.  
             
HOTĂRÂRE NR. 435/22.12.2008 - privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii în continuare, 
până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009, al 
Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
           
HOTĂRÂRE NR. 436 /22.12.2008 - privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei, doamnei 
VRABIE SOFIA din Bacău, strada Tudor Vladimirescu nr.5, pentru că a împlinit vârsta de 100 de 
ani la data de 20.09.2008.  
 
HOTĂRÂRE NR. 437/22.12.2008 - privind completarea HCL nr.362/31.10.2008 prin care s-a 
aprobat premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice/unităţile de învăţământ băcăuane, care 
au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2007-2008.  
          
HOTĂRÂRE NR. 438/22.12.2008 - privind aprobarea indexării pentru anul 2009 a unor taxe locale 
care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 
nr.571/2003 – privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.  
          
HOTĂRÂRE NR. 439/22.12.2008 - privind instituirea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor în 
alt spaţiu decât cel al sediului Serviciului Stării Civile, precum şi pentru oficierea căsătoriilor  în 
zilele de vineri după ora 14,00, sâmbăta, duminica din săptămână, inclusiv în zilele declarate libere, 
conform legii.  
 
HOTĂRÂRE NR.440/22.12.2008 - privind modificarea şi completarea HCL nr.6/30.01.2008 prin 
care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general. 
       



HOTĂRÂRE NR.441/22.12.2008 - privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru proiectul „CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ 
ADĂPOST/MUNICIPIUL BACĂU” a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a  
bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.  
       
HOTĂRÂRE NR. 442/22.12.2008 - privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului 
de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, pe anul 2008, precum şi a Fişelor de 
evaluare a posturilor nou create.  
       
HOTĂRÂRE NR.443/22.12.2008 - privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, 
aferent anului 2008, de către Primarul şi Viceprimarul Municipiului Bacău, în anul 2009.  
 
HOTĂRÂRE NR. 444 /22.12.2008 - privind avizarea de către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău, a numirii doamnei ANDRIOAIE G. ANA MARIA în funcţia de director adjunct la Colegiul 
„Mihai Eminescu”din Bacău.  
      
HOTĂRÂRE NR. 445 /22.12.2008 - privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.27/28.02.2008 
prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport în 
regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău.  
 
HOTĂRÂRE NR. 446 /22.12.2008 - privind premierea familiilor din municipiul Bacău care 
împlinesc ori au depăşit 50 de ani de la căsătorie în cursul anului 2008 şi acordarea unei Diplome de 
Onoare.  
      
HOTĂRÂRE NR. 447/22.12.2008 - privind trecerea/domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Bacău, a bunurilor – mijloace fixe – „Şopron (copertină metalică  atelier sudură)” şi 
„Magazie metalică (cabină poartă pentru paznic şi depozitare resturi alimente)” aflate în 
administrarea Grupului Şcolar Industrial Letea Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, 
casare şi valorificării acestora, în condiţiile legii.  
      
HOTĂRÂRE NR. 448 /22.12.2008 - privind trecerea/domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe – aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii lor din funcţiune, valorificare prin vânzare la 
licitaţie publică ori casare totală sau parţială, în condiţiile legii, acestea fiind două PUŢURI DE 
CAPTARE A APEI F1 ŞI F2 din Frontul Gherăeşti II, afectate la execuţia centurii de ocolire în 
partea de Nord-Vest a municipiului Bacău.  
      
HOTĂRÂRE NR. 449 /22.12.2008 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Bacău nr.416/26.11.2008, în vederea îndreptării unei erori materiale. 
     
HOTĂRÂRE NR. 450/22.12.2008 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr.411/26.11.2008, în vederea îndreptării unei erori materiale referitoare la 
evidenţierea unei categorii de lucrări.  
  



HOTĂRÂRE NR. 451 /22.12.2008 -  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF 
pentru „CONSTRUIRE SEDIU POLIŢIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU” strada Oituz 
nr.29-31 Bacău. 
     
HOTĂRÂRE NR. 452 /22.12.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF 
pentru obiectivul de investiţii „CONSTRUIRE STRADA DORULUI” din municipiul Bacău.  

 
HOTĂRÂRE NR. 453/22.12.2008 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de 
concesionare nr. 40.000/2441/03.12.1998, incheiat intre Municipiul Bacau si CENTRUL 
SANITAR “CARITAS” IASI - FILIALA BACAU, beneficiarul constructiei – acces din exterior la 
farmacie – realizata pe terenul concesionat din str. Florilor, nr. 1.  
     
HOTĂRÂRE NR. 454/22.12.2008 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii 
specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri 
Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.  
 
HOTĂRÂRE NR. 455 /22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, SPATII DEPOZITARE PROFILE METALICE PENTRU 
CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN, STR. CIRESOAIA, NR. 98 G, din 
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: S.C. ANTREPRIZA GENERALA CONKRET S.R.L., din Bacau.  
 
HOTĂRÂRE NR. 456/22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL + BIROURI P + 2 SI IMPREJMUIRE TEREN, 
STR.MILCOV, NR.112, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulara. 

BENEFICIAR: COZMA CRISTIAN, din Bacau.  
      
HOTĂRÂRE NR. 457 /22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 15, din municipiul Bacau, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: HERGHELEGIU ANNA-MARIE, din Bacau.  
        
HOTĂRÂRE NR. 458 /22.12.2008 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA S + P + 1 SI IMPREJMUIRE TEREN LA 
LIMITA PROPRIETATII, STR. INFRATIRII, NR. 55 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIARI: MARZA ION si MARZA LILIANA-PATRICIA, din Bacau.  
      
HOTĂRÂRE NR.459 /22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru  CONSTRUIRE  LOCUINTA P + M, STR. DEPOULUI, NR. 156 A, din municipiul Bacau, 
obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: MITILCA IULIAN, din Bacau.  
 
HOTĂRÂRE NR. 460 /22.12.2008 -  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA 



PROPRIECTANTII,  STR. CALEA ROMANULUI, NR. 188 N, din municipiul Bacau, obiectiv ce 
se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: PANAITESCU SALUST-MIRCEA, din Bacau.  
 
HOTĂRÂRE NR. 461/22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA, ATELIER MONUMENTE FUNERARE, SPATIU 
COMERCIAL, SPALATORIE AUTO, PUNCT POARTA SI IMPREJMUIRE TEREN LA 
LIMITA PROPRIETATII, STR. NORDULUI, NR.1, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: POPOVICI DIMITRIE-ALEXANDRU, din Bacau.  
 
HOTĂRÂRE NR. 462 /22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE  DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. SIRETULUI, NR.  
11 F, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: STOIAN IOAN, din Bacau.  
 
HOTĂRÂRE NR. 463 /22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTE P + 1 E + M, STR. CALEA ROMANULUI, NR. 112, din municipiul 
Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIARI: BAYER BRUNO si IACOB SANDU, din Israel.  
      
HOTĂRÂRE NR. 464/22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, L.T.E. SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. LEON 
SAKELLARY, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIARI: S.C.BRENO S.R.L., CHIRIBAU MIHAI-COSMIN, SIMONINI RAMONA-
MARIANA, din Bacau.  
      
HOTĂRÂRE NR.465 /22.12.2008 - privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE SEDIU SI SPATIU PRODUCTIE - TIPOGRAFIE,  STR. VASILE LUPU, NR. 87 
A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: S.C. LIVIROM S.R.L.,din Bacau.  
 
HOTĂRÂRE NR. 466/22.12.2008 - privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.CALEA 
ROMANULUI, NR.128,/municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulara. 

BENEFICIAR: POCOVNICU VIOREL, din Bacau.  
 
HOTĂRÂRE NR. 467 /22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTA P + DM  SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE SEPTILICI, 
NR. 9, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 
BENEFICIAR: RADU GABRIEL-DUMITRU, din Bacau.  



HOTĂRÂRE NR.468 /22.12.2008 - privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  
CONSTRUIRE  2 LOCUINTE P + DM SI IMPREJMUIRE TEREN,  STR. TRIUMFULUI, NR.  
21 Y, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. 

BENEFICIAR: TANASE ELENA, din Bacau.  
 
HOTĂRÂRE NR.469/22.12.2008 - privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local 
al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile ianuarie-februarie 2009.  
 
HOTĂRÂRE NR. 470/22.12.2008 - privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumul 
colectiv la Căminul pentru persoane vârstnice Bacău.  

                              
HOTĂRÂRE NR. 471 /29.12.2008 - privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli 
al Consiliului Local al Municipiului Bacau.  
             
HOTĂRÂRE NR. 472 /29.12.2008 - privind aprobarea  acoperirii definitive a deficitului bugetar  
rezultat la finele anului 2008, ca urmare a decalajului între veniturile şi cheltuielile anului curent, 
din fondul de rulment al Consiliului Local al Municipiului Bacău.  
           
HOTĂRÂRE NR. 473 /29.12.2008 - privind aprobarea  deplasării delegaţiei Municipiului Bacău, în 
oraşul înfrăţit Mandaue, regiunea Cebu din republica Filipine, în perioada 15-30 ianuarie 2009.  
 
HOTĂRÂRE NR. 474 /29.12.2008 - privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local 
pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun a unor categorii 
de persoane defavorizate din municipiul Bacău pentru anul 2009 şi încheierea unor convenţii cu 
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Bacău în acest sens precum şi aprobarea listelor nominale pe luna ianuarie 2009 a beneficiarilor de 
abonamente cu reducere 50% pentru transport urban.  
          
HOTĂRÂRE NR. 475 /29.12.2008 - privind aprobarea actului  adiţional nr.1 la contractele de 
finanţări  nerambursabile pe anul 2008.  
 


