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                                                                ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU                
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 19.01.2006, în sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Bacau. 
D-na Secretar Maria Jinga deschide sedinta si precizeaza ca în conformitate cu 

dispozitiile art. 40 (1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administratia publica locala, ulterior 
modificata si completata, s-a convocat prin Dispozitia nr. 35 din 12.01.2006, Consiliul 
Local al Municipiului Bacau, în sedinta ordinara.   

În sala sunt prezenti un numar de 18 consilieri, iar sedinta este legal constituita si îsi 
poate începe lucrarile. 

Lipsesc din sala domnii consilieri Pintilie Emil si Ion Raducan  care sunt internati în  
spital, domnul consilier Blagan Costica si  domnul consilier Lucas Laurian-Iulian  care este 
suspendat, iar doamna consilier Sibisteanu Livia a venit în timpul sedintei . 

Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache o prezinta pe doamna Maria Jinga ce va ocupa 
functia de secretar interimar al municipiului Bacau. 

Dl. presedinte de sedinta, Corodeanu Gabi anunta ca instalatia de sonorizare nu 
functioneaza si roaga d-nii consilieri care vor lua cuvântul sa utilizeze microfoanele 
portabile din sala. 
 D-na Secretar Maria Jinga, supune atentiei Consiliului Local procesele verbale ale 
sedintelor din data de 22.12.2005, 28.12.2005 si 06.01.2006. 
 Vom prezenta rezultatului votului printr-un singur tabel, având în vedere ca acesta a 
fost identic pentru toate cele trei procese verbale. 
 Nefiind discutii, D-na Secretar Maria Jinga supune votului membrilor Consiliului 
Local procesele verbale din 22.12.2005, 28.12.2005 si 06.01.2006. 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  ABSENT   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT                
20. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS X   



 2

21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA ABSENT   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 18   

 
 Cu 18 voturi „pentru“ procesele verbale din 22.12.2005, 28.12.2005 si 06.01.2006 
au fost aprobate. 
 
 Dl. presedinte de sedinta Corodeanu Gabi invita executivul ca în urmatoarele 30 de 
minute, sa raspunda întrebarilor si interpelarilor domnilor consilieri. 
 
 Dl. consilier Placinta Petru prezinta situatia comisiei de specialitate nr. 2 si anume 
faptul ca, momentan aceasta este formata doar din patru membri. Tinând cont ca nu tot 
timpul domnii consilieri pot participa la comisie, din diverse motive personale, se creaza 
situatii în care luarea deciziilor este mai dificila, de aceea dumnealui propune ca domnul 
consilier Lupu sa faca parte si din aceasta comisie de specialitate. Domnul Placinta le 
explica domnilor consilieri ca acest lucru este posibil, conform legii. 
 Dl. consilier Bogatu George, cu toate ca îl apreciaza pe domnul consilier Lupu, este 
de parere ca activitatea comisiei de urbanism nu a fost niciodata perturbata din motivul 
lipsei unuia din  membri iar  ceilalti sunt perfect capabili sa avizeze proiecte de hotarâre si 
în aceste conditii. 
 Dl. consilier Placinta Petru recunoaste ca activitatea comisiei s-a desfasurat în bune 
conditii, însa doreste ca numarul membrilor comisiei sa fie cinci, asa cum prevede legea. 
 Dl. consilier Bîrzu Ilie cunoaste faptul ca atunci când un consilier face parte din doua 
comisii de specialitate, acesta nu are drept de vot decât în comisia de baza. 
 Dl. consilier Munteanu Petru propune ca acest lucru sa fie dezbatut într-o sedinta 
urmatoare, deoarece poate mai sunt domni consilieri care doresc sa faca parte din aceasta 
comisie. Dumnealui este de parere ca o astfel de decizie ar trebui luata printr-un proiect de 
hotarâre supus atentiei domnilor consilieri într-o sedinta urmatoare. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi îl informeaza pe domnul consilier Munteanu ca, în 
conformitate cu  legislatia în vigoare, domnii consilieri pot veni cu astfel de propuneri si în 
timpul sedintelor consiliului local, nefiind nevoie de proiecte de hotarâre. 
 Dl. Isofachi Gheorghi este de parere ca propunerea domnului consilier Placinta ar 
trebui sa fie doar însusita astazi de catre domnii consilieri, iar în sedinta urmatoare sa fie  
prezentat un proiect de hotarâre care sa stabilieasca componenta comisiei de specialitate 
numarul 2, pâna la clarificarea situatiei domnului Lucas Laurian. 
 Dl. consilier Placinta Petru sesizeaza executivului o problema adusa la cunostinta 
dumnealui de catre cetatenii Bacaului si anume bariera situata lânga Politia Municipiului 
Bacau. În acea zona se creaza un blocaj al traficului la lasarea barierei, si de aceea 
considera ca este imperios necesar ca strada sa fie largita cu cel putin un metru. 
 Dl. consilier Bîrzu Ilie ridica o problema de sezon, si anume daca a fost mobilizat 
personalul cu utilajele din dotare pentru o actiune de deszapezire cât mai reusita. De 
asemenea, dumnealui a citit în presa locala ca în acest an încasarile la Directia de Impozite 
si Taxe Locale a început mai târziu si doreste sa stie care este motivul pentru care s-a 
întâmplat acest lucru. 
 Dl. consilier Lupu Gabriel – Stanica cunoaste faptul ca în anul 2006 s-au alocat 
pentru strazi 193 miliarde lei vechi si doreste sa stie daca executivul s-a decis asupra 
locului unde se va construi o parcare supraterana. De asemenea, doreste sa afle daca mai 
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este valabila masura de blocare - ridicare a autovehiculelor parcate în locuri 
neregulamentare. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache îl informeaza pe domnul consilier Placinta ca 
exista deja o corespondenta cu Regionala de la Iasi a Cailor Ferate Române în ceea ce 
priveste largirea stazii si modernizarea trecerii la nivel cu calea ferata  însa, problema este 
cine va suporta costurile pe care le implica aceasta investitie. Dumnealui îi asigura totusi 
pe domnii consilieri ca asa cum s-a gasit o solutie la Piatra Neamt, care se afla într-o 
situatie similara, se va gasi una si la Bacau. Dumnealui spera ca atunci când se va 
îmbunatati vremea se vor demara macar lucrarile de largire a strazii. 
 Dl. Viceprimar Scripat Constantin face o scurta informare asupra activitatii de 
deszapezire ce s-a desfasurat în noaptea anterioara. Pe strazi s-a intervenit cu patru utilaje 
de împrastiat antiderapant (unul proprietate a Primariei si trei au fost închiriate), 10 
tractoare cu pluguri, iar dupa ora 7 dimineata, 150 de oameni au iesit pentru a deszapezi 
podurile, trotuarele si principalele intersectii. Inspectorii de zona au informat agentii 
economici de obligativitatea de a curata trotuarele aferente spatiilor comerciale în care îsi 
desfasoara activitatea. 
 Dl. Director Jigau Cristi face cunoscut domnilor consilieri faptul ca întârzierile care 
s-au produs au fost datorate Trezoreriei care nu a mai facut încasari de pe data de 29 
decembrie. În acest timp, administratorii de soft de la Piatra Neamt au rearanjat baza de 
date, activitate care a fost destul de îndelungata având în vedere numarul mare al 
contribuabililor. Prioritare au fost stabilirea debitelor pe anul 2005 si deschiderea anului 
fiscal 2006. S-a dorit evidentierea pe chitanta a reducerii de 10% aferenta platii în avans a 
impozitelor, pentru ca oamenii sa fie cât mai lamuriti. 
 Dl. Primar ing. Romeo Stavarache îl informeaza pe domnul consilier Lupu ca acum 
se identifica locatiile potrivite pentru amplasarea parcarilor supraterane, iar în momentul 
depistarii acestora se vor organiza licitatii pentru lucrari. De asemenea, în luna februarie se 
va efectua un studiu de circulatie în municipiul Bacau. Blocari nu se mai fac în oras 
deoarece legea nu mai permite acest lucru, însa se pot face ridicari de masini daca se 
parcheaza în  locuri interzise. În urma unei licitatii o firma se va ocupa de aceste ridicari.  
  
       Nemaifiind interpelari, Dl. presedinte de sedinta, Corodeanu Gabi, îl invita pe dl. 
Primar Ing. Romeo Stavarache sa prezinte lista de invitati si ordinea de zi a sedintei, dupa 
cum urmeaza: 
 
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de 
investitii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe 
urmatorii 3 ani . 
            Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea functiilor publice, organigramei, numarului de 
personal si statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate si a serviciilor publice 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, pe anul 2006, precum si a 
Fiselor de evaluare a posturilor nou create. 
           Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea extinderii unui spatiu de locuit, detinut cu 
contract de închiriere de familia Axente Ioan din Bacau  str.Mioritei , Bl.88, Sc.A, ap.1. 



 4

    Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea platii orelor suplimentare efectuate peste durata 
normala a timpului de lucru de catre personalul încadrat la Compartimentul „Aparatul 
Permanent” al Consiliului Local al Municipiului Bacau, începând cu data de 01.01.2006. 
         Initiator- CONSILIERI LOCALI  
 
5. Proiect de hotarâre privind îndreptarea erorii materiale din hotarârea nr. 250/ 
29.09.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
DIVERSE. 
PESTE ORDINEA DE ZI 
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii hotarârilor nr. 1/ 06.01.2006 si nr. 
89/ 2005, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, precum si aplicarea masurilor de 
natura fiscala si financiara în vederea denominarii monedei nationale – 1 leu RON- 
        Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea eliberarii din functia de Director Adjunct 
Economic la Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau a doamnei Maria-
Magdalena Gheorghe, începând cu data de 10.01.2006 si numirea cu delegare a unui alt 
salariat. 
        Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
8. Proiectul de hotarâre privind aprobarea preluarii prin transfer, de catre Consiliul Local 
al Municipiului Bacau, de la Consiliul Judetean Bacau, a activitatii unui numar de 3 Centre 
de zi, destinate prevenirii situatiilor ce pun în pericol securitatea si dezvoltarea copilului, 
care functioneaza pe teritoriul municipiului Bacau, precum si personalul care deserveste 
aceste servicii, începând cu data de 01.01.2006. 
         Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
9. Proiect de hotarâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a 
Regulamentului de Organizare si Functionare ale Serviciului Public de Asistenta Sociala al 
Municipiului Bacau pe anul 2006. 
      Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
10. Proiect  de hotarâre  privind darea acceptului pentru transmiterea din domeniul public 
al municipiului Bacau si din administrarea Consiliului Local al municipiului Bacau , în 
domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor , a 
unei parti din imobil –constructie situat în Bacau, str. Henri Coanda , nr.2 format din 
suprafata de 988,15 mp, în vederea fundamentarii si promovarii unui proiect de Hotarâre 
de Guvern , de catre Institutia Prefectului Judetului Bacau. 
         Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
11. Proiect de hotarâre  privind aprobarea listelor nominale pe luna februarie 2006 a unor 
categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamentele 
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gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe 
o perioada de  o luna sau doua luni. 
         Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
12. Proiect de hotarâre privind modificarea partiala a hotarârii nr.1/ 06.01.2006 a 
Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
          Initiator- CONSILIERI LOCALI 
 
13. INFORMARE III  - privind aducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Consiliul 
Local al Municipiului Bacau în perioada 11 iulie 2005-28.12.2005 si situatia litigiilor 
juridice în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2005. 
 
 Nefiind discutii, dl. consilier Corodeanu Gabi, face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu ordinea de zi. 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  ABSENT   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT                
20. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA ABSENT   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 18   

 
Cu 18 voturi „pentru“ ordinea de zi a fost aprobata. 

  
 D-na Secretar Maria Jinga întreaba daca vreunul din cei 18 consilieri prezenti se 
afla în conflict de interese în legatura cu punctele aflate pe ordinea de zi. 
Nici unul din consilieri nu anunta existenta conflictelor de interese. 
 

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui  
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Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii pe anul 
2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii 3 ani. 
            Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache face câteva precizari în sprijinul  expunerii de 
motive de la proiectul de hotarâre. 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
        Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 si 5. 
 Dl. consilier Craciun Constantin -  având în vedere faptul ca de la bugetul de stat nu 
s-a obtinut suma dorita pentru subventii pe anul 2006, doreste sa stie daca primaria va 
acorda subventii pentru plata energiei termice catre cetateni, tinând cont ca gigacaloria s-a 
scumpit.     
 Dl. consilier Bîrzu Ilie considera ca, luând în calcul toate investitiile care trebuie 
facute în anul 2006, sumele ce sunt momentan în buget nu sunt suficiente pentru a acoperi 
nevoile societatii bacauane si este de parere ca domnul primar trebuie sa gaseasca surse de 
finantare externe. Dumnealui este încântat de programul ce se va demara anul acesta în 
ceea ce priveste modernizarea celor 58 de stazi. Va vota proiectul de hotarâre în aceasta 
forma în speranta ca se vor atrage fonduri catre bugetul local sau se vor realiza parteneriate 
public – privat. Îi informeaza pe colegii sai care nu au studiat legea bugetului de stat ca 
aceasta a suferit unele modificari în ceea ce priveste finantarile institutiilor de învatamânt, 
de cultura si alte institutii ce primesc bani de la bugetul local. Acestia trebuie sa 
întocmesca proiecte bine documentate, cerintele sa fie exprimate punctual si apoi  acestea 
vor fi analizate în sedinta Consiliului Local. 
 D-ra consilier Mironescu Roxana este de parere ca distribuirea cheltuielilor este 
foarte echilibrata, toate categoriile de cheltuieli primind sume de bani. Este foarte încântata 
de faptul ca se construieste un camin de batrâni, locuinte sociale, se vor face lucrari de 
reparare si întretinere a strazilor, vor fi acoperite prin subventii cheltuielile populatiei 
generate de marirea pretului la gigacalorie. 
 Dl. consilier Botezatu Petrica îsi exprima îngrijorarea în ceea ce priveste elasticitatea 
serviciilor ce se vor ocupa de  verificarea  proiectelor pentru finantarea activitatilor de 
cultura, sport, învatamânt, având în vedere ca uneori astfel de decizii s-au luat în regim de 
urgenta. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi doreste, ca prin intermediul mass-mediei locale, sa  se 
atraga atentia celor interesati pentru finantari în anul 2006 sa prezinte documentatiile 
necesare pentru întocmirea proiectelor de finantare. 
 D-ra consilier Mironescu Roxana propune constituirea unor comisii de analiza a 
solicitarilor de finantare la nivelul executivului si al Consiliului Local,                                    
care sa stabileasca criterii de selectie pe domenii de activitate,  metodologii, deoarece 
proiectele difera. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi face precizarea ca aceste prevederi legale se rasfrâng 
si asupra cluburilor sportive, inclusiv a FCM-ului. 
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 Dl. consilier Bogatu George doreste sa afle daca contractul primariei cu FCM în ceea 
ce priveste plata facturilor la utilitati, se va derula în continuare, tinând cont de noile 
conditii impuse de lege. 
 Dl. Primar  ing. Romeo Stavarache confirma faptul ca aceasta situatie constituie o 
problema, deoarece la FCM nu se desfasoara o activitate a primariei si de aceea cei de la 
FCM trebuie neaparat sa depuna documentatia necesara pentru realizarea unui proiect de 
hotarâre. Dl. Primar îl asigura pe domnul consilier ca finantarile catre acest club vor 
continua. Dumnealui doreste sa raspunda interpelarii domnului consilier Craciun si anume  
faptul ca prin prevederile Ordonantei nr. 48/ 2003, Guvernul trebuie sa reduca subventia 
catre populatie pâna în 2008, însa s-au luat masuri de compensare astfel încât cetatenii sa 
poata suporta cheltuielile, prin ajutoare pentru caldura. În urma unei investitii în turbine de 
cogenerare la CET, se va putea genera energie electrica si vara si iarna, care se va vinde, 
iar banii se vor folosi pentru subventii. Anul precedent pretul la gigacalorie s-a marit cu 15 
– 20%, în acelasi procent ca si la nivel national. Facând o analiza s-a observat ca bugetul 
de anul acesta este mai mare decât bugetul anului trecut. Dumnealui multumeste cetatenilor 
si societatilor comerciale care au platit la timp taxele si impozitele locale. Pentru 
activitatile culturale, sportive si de învatamânt s-a alocat o suma importanta de bani, 60 
miliarde lei, si spera ca va fi de ajuns. 
 În sala intra doamna consilier Sibisteanu Livia, astfel fiind prezenti un numar de 
19 consilieri. 
 Nemaifiind discutii, d-nul  Corodeanu Gabi face apelul domnilor consilieri pentru   
a-si exprima votul în legatura cu  proiectul de hotarâre. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16 PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA ABSENT   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   
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   Proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor 
de investitii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe 
urmatorii 3 ani s-a adoptat cu 19 voturi “pentru”. 
 
  Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.  
 
 
       2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul  
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea functiilor publice, organigramei, numarului de personal si 
statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate si a serviciilor publice de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, pe anul 2006, precum si a Fiselor 
de evaluare a posturilor nou create. 
           Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache este multumit de faptul ca anul acesta nu mai 
sunt posturile blocate deoarece în primarie se lucreaza momentan doar cu 60% din 
personalul necesar. S-au prevazut în buget cheltuielile cu personalul ce urmeaza a fi 
angajat. 
   
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
         Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 3 si 5. 
 D-na consilier Sibisteanu Livia a sesizat o greseala în redactarea proiectului de 
hotarâre în ceea ce priveste Serviciul Integrare Europeana, deoarece din organigrama se 
întelege ca vor fi angajate un numar de 41 de persoane, cu toate ca o parte din acestea sunt 
deja angajate. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache îi informeaza pe domnii consilieri ca s-a 
înfiintat o noua directie, însa numarul de functii publice este acelasi, conform normelor 
legale. 
 D-ra consilier Mironescu Roxana este de parere ca numarul mare de personal ce 
apare ca diferenta între noua organigrama si cea aprobata în toamna anului 2005 este dat de 
înfiintarea Agentiei Locale de Dezvoltare si de aparitia Unitatii de Implementare 
Programe. Ca numar de posturi noi, acestea nu depasesc 20. În acelasi timp au fost 
restructurate  alte directii si servicii, având loc o redistribuire a posturilor. În cadrul 
comisiei economice, Agentia de Dezvoltare Locala a fost perceputa ca un polarizator de 
informatii din diverse domenii, cum ar fi : forta de munca, legislatia europeana si din acest 
motiv este necesar ca persoanele ce vor ocupa posturile vacante sa fie foarte bine pregatite 
în domeniul juridic si economic. 
 Dl. consilier Craciun Constantin doreste sa stie ce s-a întâmplat cu serviciul parcari, 
deoarece nu îl regaseste în noua organigrama si cine se ocupa de întretinerea parcarilor. De 
asemenea, dumnealui subliniaza faptul ca, în cazul în care postul de director la Directia 
Administratia Pietelor va fi ocupat de un consilier, acesta îsi pierde functia de consilier 
local. 
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 Dl. consilier Bogatu George ar dori sa se ia masuri pentru eliminarea activitatii 
taxiurilor clandestine care fac curse pâna în comunele limitrofe si ocupa parcarea din zona 
pietei centrale. 
 Dl. consilier Placinta Petru este de parere ca ar trebui facut un studiu pentru a se 
stabili care este numarul optim de taxiuri care ar acoperi nevoile bacauanilor. 
 Dl. consilier Marcu Costica considera ca ar fi oportuna angajarea unei a treia 
persoane la Compartimentul de Lucru al Consiliului Local si  sa nu se mai plateasca orele 
suplimentare. Dumnealui doreste ca domnul Isofachi sa explice daca o a treia persoana ar 
avea obiectul muncii. 
 Dl. consilier Corodeanu Gabi îi explica domnului consilier Marcu ca orele 
suplimentare pentru acest compartiment vor fi platite numai în situatia în care acestea vor 
fi realizate. 
 Dl. consilier Marcu Costica a sesizat ca volumul de munca în acest compartiment 
este foarte mare si doreste ca domnii consilieri sa analizeze propunerea dumnealui de a fi 
angajata o a treia persoana. De asemenea, întreaba daca în noua organigrama sunt 
prevazute mai multe posturi de director executiv decât în organigrama anterioara. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache explica faptul ca numarul directorilor executivi 
este stabilit de lege, în functie de numarul de angajati. Directiile au fost împartite între cei 
trei din executiv (primar si cei doi viceprimari) si secretarul municipiului Bacau, în functie 
de respondabilitatile fiecaruia. În legatura cu orele suplimentare pentru Compartimentul de 
Lucru al Consiliului Local, dumnealui îi explica domnului consilier Marcu ca în  anul 
precedent nu au existat foarte multe ore suplimentare, iar angajarea unei a treia persoana 
presupune costuri mult mai mari decât orele suplimentare a celor doi angajati. 
 Dl. consilier Marcu Costica vine cu propunerea ca dl. Isofachi sa pregateasca un 
consilier juridic mai tânar care sa poata prelua lucrarile pentru pregatirea sedintelor 
Consiliului Local, în momentul în care dl. Isofachi se va retrage. 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache considera ca propunerea domnului consilier este 
oportuna si se poate realiza într-un timp relativ scurt. 
 Dl. Isofachi Gheorghi explica faptul ca,  în conformitate cu  prevederile  Legii 773/ 
2002, nu pot fi decât maxim doi angajati la Compartimentul de Lucru al Consiliului Local. 
Însa, poate fi încadrata o persoana la alt compartiment din Primarie, care sa-si desfasoare 
activitatea la compartimentul Consiliului Local. 
 Dl. director Rusu Ionel îi informeaza pe domnii consilieri ca în Bacau sunt emise 
700 de autorizatii pentru desfasurarea activitatii de taximetrie. Dumnealui propune ca   
într-o sedinta urmatoare sa se stabileasca niste reguli clare pentru o mai buna desfasurare a 
acestei activitati. Referitor la taximetria clandestina, doreste ca împreuna cu Politia 
Economica sa ia masuri pentru stoparea  activitatii acestor cetateni ce fac curse 
intercomunale. 
 Dl. consilier Bîrzu Ilie considera ca organigrama este foarte buna, însa cele 5 posturi 
de director executiv, vacante acum, trebuie ocupate cât mai repede pentru a continua 
proiectele aflate în derulare. Dumnealui îsi aminteste ca printr-o hotarâre de consiliu a fost 
stabilit numarul maxim de taximetre, inscriptionarea acestora si culoarea masinii si îl 
sfatuieste pe domnul director sa o caute si sa-i aplice prevederile. 
 
        Nemaifiind discutii, d-nul Corodeanu Gabi face apelul domnilor consilieri pentru     
a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
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VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA ABSENT   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 
   Proiectului de hotarâre privind aprobarea functiilor publice, organigramei, numarului 
de personal si statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate si a serviciilor 
publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, pe anul 2006, precum 
si a Fiselor de evaluare a posturilor nou create s-a adoptat cu 19 voturi “pentru”. 
 
  Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi, urmând ca celelalte doua 
articole sa se discute dupa validarea noului mandat de consilier local. 
   
                  3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul  
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea extinderii unui spatiu de locuit, detinut cu contract de închiriere 
de familia Axente Ioan din Bacau str. Mioritei, Bl.88, Sc.A, ap.1. 
          Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
  Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 4 si 5. 
 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache prezinta situatia celor trei familii ce locuiesc în 
imobilul de pe strada Mioritei si în special a familiei Axente. Dumnealor locuiesc într-o 
camera si fiind o familie formata din trei persoane, doreste sa închirieze înca o camera ce 
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este momentan libera. Domnul Primar cunoaste situatia acestei familii si îi roaga pe domnii 
consilieri sa voteze favorabil.  
 
         Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare:  
    S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind aprobarea 
extinderii unui spatiu de locuit, detinut cu contract de închiriere de familia Axente Ioan din 
Bacau, str.Mioritei , Bl.88, Sc.A, ap.1 
 
1. Consilieri prezenti     19 
2. Numarul consilierilor care au votat   19 

 
 

 
 

Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1.  Art.1 Se aproba extinderea spatiului  de locuit, detinut cu 
contract de închiriere de familia Axente Ioan din Bacau, 
str.Mioritei, Bl.88, Sc.A, ap.1. Extinderea are loc asupra 
unui spatiu situat în Bacau, str.Mioritei 88/A/1, detinut 
anterior cu contract de închiriere de domnul Botezatu 
Virgil pâna la 01.03.2004, data evacuarii acestuia pentru 
nerespectarea obligatiilor contractuale. 
s-a adoptat 

 
 
 

19 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.     
 
 
           4. Se trece la punctul 4  al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul     
d-lui consilier Botezatu Petrica pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea platii orelor suplimentare efectuate peste durata normala a 
timpului de lucru de catre personalul încadrat la Compartimentul „Aparatul Permanent” al 
Consiliului Local al Municipiului Bacau, începând cu data de 01.01.2006. 
         Initiator- CONSILIERI LOCALI 
   
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
         Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 5. 
 
        Nemaifiind discutii, d-nul  Corodeanu Gabi face apelul domnilor consilieri pentru  
a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTR

A 
ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
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2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA ABSENT   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 
 Proiectul de hotarâre privind aprobarea platii orelor suplimentare efectuate peste 
durata normala a timpului de lucru de catre personalul încadrat la Compartimentul 
„Aparatul Permanent” al Consiliului Local al Municipiului Bacau, începând cu data de 
01.01.2006 s-a adoptat cu 19 voturi “pentru”. 
 
 Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.    
        
   
                 5. Se trece la punctul 5  al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul  
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind îndreptarea erorii materiale din hotarârea nr. 250/ 29.09.2005, a 
Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
   
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
         Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 5. 
 
        Nemaifiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
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3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA ABSENT   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 
 Proiectul de hotarâre privind îndreptarea erorii materiale din hotarârea nr. 250/ 
29.09.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacau s-a adoptat cu 19 voturi “pentru”. 
        Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.    
           
 
                6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea modificarii hotarârilor nr. 1/ 06.01.2006 si nr. 89/ 2005, ale 
Consiliului Local al Municipiului Bacau, precum si aplicarea masurilor de natura fiscala si 
financiara în vederea denominarii monedei nationale – 1 leu RON- 
        Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
   
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
         Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate 1. 
 
        Nemaifiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
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6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA ABSENT   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 
 Proiectul de hotarâre privind aprobarea modificarii hotarârilor nr. 1/ 06.01.2006 si 
nr. 89/ 2005, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, precum si aplicarea masurilor de 
natura fiscala si financiara în vederea denominarii monedei nationale – 1 leu RON- s-a 
adoptat cu 19 voturi “pentru”. 
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.    
 
  
          7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui 
Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea eliberarii din functia de Director Adjunct Economic la Serviciul 
Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau a doamnei Maria-Magdalena Gheorghe, 
începând cu data de 10.01.2006 si numirea cu delegare a unui alt salariat. 
        Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
   
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
         Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 3 si 5. 
 
 Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire procesului 
verbal încheiat de comisia de validare:  
        S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind 
aprobarea eliberarii din functia de Director Adjunct Economic la Serviciul Public de 
Asistenta Sociala al Municipiului Bacau a doamnei Maria-Magdalena Gheorghe, începând 
cu data de 10.01.2006 si numirea cu delegare a unui alt salariat. 
 
1. Consilieri prezenti  ______19______ 
2. Numarul consilierilor care au votat ______19_______ 
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NUMAR DE VOTURI   Nr. 
  crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1- Se aproba eliberarea din functia de Director Adjunct 
Economic la Serviciul Public de Asistenta Sociala al 
Municipiului Bacau  a doamnei Maria-Magdalena Gheorghe, 
începând cu data de 10.01.2006 în conditiile art.79 din Legea 
nr.53/2003 (Codul Muncii), cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin demisie.  

 
 

19 

 
 

0 

 
 

0 

2. Art.2 –  Se  aproba conform art.43 si 44 din Codul Muncii 
(Legea nr.53/2003, cu modificarile ulterioare) delegarea 
doamnei Cretu Mihaela, sa îndeplineasca atributiile postului 
vacant de Director Adjunct Economic la Serviciul Public de 
Asistenta Sociala Bacau, pâna la organizarea concursului în 
vederea numirii titularului, urmând sa primeasca o  
indemnizatie de delegare potrivit legii. 

 
 
 

19 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
      Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.     
 
 
                8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea preluarii prin transfer, de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, de la Consiliul Judetean Bacau, a activitatii unui numar de 3 Centre de zi, destinate 
prevenirii situatiilor ce pun în pericol securitatea si dezvoltarea copilului, care functioneaza 
pe teritoriul municipiului Bacau, precum si personalul care deserveste aceste servicii, 
începând cu data de 01.01.2006. 
         Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
        Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
 Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 3 si 4. 
  
        Nefiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru  
a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre.  
 

VOT  NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N. RADUCAN ABSENT   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT   
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11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16 PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT                
20. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA ABSENT   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 
       Proiectul de hotarâre privind aprobarea preluarii prin transfer, de catre Consiliul Local 
al Municipiului Bacau, de la Consiliul Judetean Bacau, a activitatii unui numar de 3 Centre 
de zi, destinate prevenirii situatiilor ce pun în pericol securitatea si dezvoltarea copilului, 
care functioneaza pe teritoriul municipiului Bacau, precum si personalul care deserveste 
aceste servicii, începând cu data de 01.01.2006 s-a adoptat cu 19 voturi „pentru”. 
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
                 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de 
Organizare si Functionare ale Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului 
Bacau pe anul 2006. 
        Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 3 si 5. 
 
        Nemaifiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN ABSENT    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
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11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL ABSENT                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA ABSENT   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 
 Proiectul de hotarâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a 
Regulamentului de Organizare si Functionare ale Serviciului Public de Asistenta Sociala al 
Municipiului Bacau pe anul 2006 s-a adoptat cu 19 voturi “pentru”. 
 
 Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.    
  
 
            10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind darea acceptului pentru transmiterea din domeniul public al municipiului 
Bacau si din administrarea Consiliului Local al municipiului Bacau, în domeniul public al 
statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, a unei parti din imobil 
– constructie situat în Bacau, str. Henri Coanda, nr.2 format din suprafata de 988,15 mp, în 
vederea fundamentarii si promovarii unui proiect de Hotarâre de Guvern , de catre 
Institutia Prefectului Judetului Bacau. 
         Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
 Se prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate 1. 
         
           Nefiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri  pentru  
a-si exprima votul  în legatura cu proiectul de hotarâre. 
 

VOT   
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA X   

2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. CRACIUN CONSTANTIN - DRAGOS X                                          
7. DAMIAN AUREL X   
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8. BOGDAN DAN X   
9. HÎRTESCU V.VASILICA X   
10. ION N.RADUCAN ABSENT   
11. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT   
12. MARCU COSTICA X   
13. MUNTEANU M.PETRU X   
14. POPESCU ADRIAN  X   
15. MIRONESCU ROXANA  X   
16. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
17 PLACINTA PETRU X                           
18. PINTILIE EMIL  ABSENT   
19. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
20. VIERIU DORIN X   
21. LUPU GABRIEL STANICA X   
22. BLAGAN COSTICA  ABSENT   
23.  DIMA CARMEN X   
 T O T A L  19   
 
 Proiectul de hotarâre privind darea acceptului pentru transmiterea din domeniul public 
al municipiului Bacau si din administrarea Consiliului Local al municipiului Bacau, în 
domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, a 
unei parti din imobil –constructie situat în Bacau, str. Henri Coanda, nr.2 format din 
suprafata de 988,15 mp, în vederea fundamentarii si promovarii unui proiect de Hotarâre 
de Guvern, de catre Institutia Prefectului Judetului Bacau s-a adoptat cu 19 voturi 
„pentru”. 
    
     Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
             11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea listelor nominale pe luna februarie 2006 a unor categorii de 
persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamentele gratuite sau 
cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe o perioada 
de  o luna sau doua luni. 
         Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
 Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 4. 
 
 Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire procesului 
verbal încheiat de comisia de validare:   
  
     S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea listelor nominale pe luna februarie 2006 
a unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de 
abonamentele gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de 
transport în comun pe o perioada de  o luna sau doua luni. 
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1. Consilieri prezenti  _____19______ 
2. Numarul consilierilor care au votat ______19______ 
3.____19_____ voturi pentru aprobarea listelor nominale pe luna februarie 2006 a unor 
categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamentele 
gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe 
o perioada de  o luna sau doua luni.    s-a adoptat 
4.____0____ împotriva. 
5.____0____ voturi nule. 
 
                Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
 Punctul 12 a fost retras de pe ordinea de zi datorita proiectului de hotarâre 
aflat la numarul 6 pe ordinea de zi, ambele proiecte vizând aceleasi modificari.        
 
 
   Nemaifiind discutii, Dl. presedinte de sedinta multumeste asistentei si declara închise 
lucrarile sedintei. 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA              SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 
    CORODEANU GABI                                      Cons.jr POPA DUMITRU 
 
 
 
ID/ID/Ex.1/Ds.V-A-5    
 


