
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

HOTĂRÂRE 
prin care Consiliul Local al Municipiului Bacau, isi exprima acordul 
de a se demara procedura de constituire a unei Societati Comerciale 

pe Actiuni, avand ca actionari principali Fotbal Club Municipal 
Bacau si Consiliul Local al Municipiului Bacau, impreuna cu alte 

persoane juridice si fizice, care doresc acest lucru 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Bacau 
    Avand in vedere: 

- Informarea prezentata de Primarul Municipiului Bacau, in sedinta 
extraordinara din data de 22.08.2006, privind imbunatatirea activitatii 
sportive, respective a echipei de fotbal FCM. Bacau, precum si consecintele 
Contractului de incheiere nr.3853/1 din 10.02.1999, incheiat intre Primaria  
Bacau si Fotbal Club Municipal Bacau ; 

- Propunerile facute de Primarul Municipiului Bacau,insusite de Consiliul 
Local, pentru infiintarea unei Societati Comerciale pe Actiuni, care sa 
conduca si sa gestioneze activitatea fotbalistica din Bacau ; 

- Propunerile facute de Primarul Municipiului Bacau,de a se constitui o 
comisie din randul consilierilor locali, care sa participe la redactarea 
proiectului ’’Actul Constitutiv’’, al societatii comerciale care urmeaza sa i-a 
fiinta; 

- Expunere de motive a Primarului Bacau ; 
In baza dispozitiilor art.38 (6) lit. ’’a’’ punctul 6 si ale art. 46 (4) din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv prin Legea nr.286/2006. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  Consiliul Local isi exprima acordul de a se constitui o Societate 
Comerciala pe actiuni, avand ca actionari principali Fotbal Club Municipal 
Bacau si Consiliul Local al Municipiului Bacau, impreuna cu alte persoane 
juridice şi fizice, care doresc acest lucru. 
 



Art. 2   Se aproba constituirea Comisiei formata din consilieri locali, care sa 
participe la redactarea proiectului de statut al Societatii Comerciale pe Actiuni, 
in urmatoarea componenta : 

1. Ion Raducan                        –consilier local 
2. Corodeanu Gabi                 -  consilier local 
3. Bogatu George                    - consilier local 
4. Lupu Gabriel – Stanica       - consilier local 
5. Damian Aurel                     -  consilier local 
6. Popovici Nicolae – Ovidiu – secretarul municipiului 
7. Gioseanu Constantin            – Cabinet Primar 
Se numeste un secretariat tehnic, format din aparatul de specialitate al 
primarului, dupa cum urmeaza : 
1. Gavrilescu Cornel – consilier juridic la Directia Juridică şi  

Administratie Locala 
2. Lazarica Ionel – consilier juridic la Serviciul Public de Evidenta al 

Persoanei 
 

Art. 3   Se aproba contractarea in conditiile legii a unor servicii juridice de 
specialitate cu o Firma de Avocatura , in vederea intocmirii tuturor actelor 
juridice infiintarii si inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a societatii 
comerciale precum si altor documente cerute de lege in acest sens. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ, 
  LUPU GABRIEL- STĂNICĂ        SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                              Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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