Hotărârea nr. 1 din 19.01.2011 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de
colaborare între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 2 din 19.01.2011 – privind efectuarea unui schimb de teren intre
Municipiul Bacău si S.C. Fiald Imobiliare S.R.L. Bacau, in vederea realizarii de
catre municipiul Bacau a unui obiectiv de investitii de interes local.
Suspendată începând cu 16.03.2011 şi până la soluţionarea irevocabilă a cauzei
Hotărârea nr. 3 din 19.01.2011 – privind dispensarele medicale din municipiul
Bacău, preluate de la Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/
28.12.2010.
Hotărârea nr. 4 din 19.01.2011 – privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea
căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă.
Hotărârea nr. 5 din 19.01.2011 – privind încheierea unui parteneriat cu Asociaţia
Sportivă „Clubul Elisabeta Polihroniade” în vederea susţinerii financiare a
desfăşurării Concursului Naţional de Şah Elisabeta Polihroniade ce se va desfăşura
la Bacău în data de 22.01.2011.
Hotărârea nr. 6 din 31.01.2011 – privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al
Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile ianuarie 2011 –
februarie 2011 .
Hotărârea nr. 7 din 31.01.2011 – privind aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 ale Consiliului Local al
Municipiului Bacau şi a prognozei pe următorii 3 ani.
Hotărârea nr. 8 din 31.01.2011 – privind scutirea de la plata impozitului pe cladire,
pentru proprietarii imobilului din Bacau str. Martir Horia nr.22, sc. A, declarati
sinistrati in urma evenimentului din 21.12.2010
Hotărârea nr. 9 din 31.01.2011 – privind alocarea de la bugetul local a unei sume
de bani, catre Asociatia Nationala „Cultul Eroilor” , Filiala „col. Corneliu Chiries” a
Judetului Bacău, pentru publicarea revistei „Bacaul Eroic”
Hotărârea nr. 10 din 31.01.2011 – privind alocarea de la bugetul local a unei sume
de bani, catre Asociatia Culturala „Octavian Voicu” Bacău, pentru editarea si
publicarea Revistei „Plumb”revista de cultura si atitudine.
Hotărârea nr. 11 din 31.01.2011 – privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Locale a Municipiului Bacău, instituţie publică de interes local, rezultată prin
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reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de
01.02.2011, conform Legii nr.155/2010.
Hotărârea nr. 12 din 31.01.2011 – privind constituirea la nivelul municipiul Bacau
a „Comisiei locale de ordine publica”.
Hotărârea nr. 13 din 31.01.2011 – privind mandatarea Primarului Municipiului
Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local al Municipiului
Bacău în justitie, în cauze aflate pe rolul Tribunalului Bacău, Secţia Comercială şi
Contencios Administrativ
Hotărârea nr. 14 din 31.01.2011 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Bacău nr. 265/ 2010 prin care s-au aprobat funcţiile publice,
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate
al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 15 din 31.01.2011 – privind aprobarea costului mediu lunar de
intretinere pe anul 2011 la Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de
calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatorii legali ai persoanelor
varstnice ingrijite in aceasta institutie.
Hotărârea nr. 16 din 31.01.2011 – privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana
pentru consumul colectiv la Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau.
Hotărârea nr. 17 din 31.01.2011 – privind aprobarea completării HCL nr.
420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010, respectiv a listei
nominale a familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, care
urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu
prevederile HCL nr. 347/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr. 18 din 31.01.2011 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
valoare de 4 000 lei d-nei FEŞTILĂ ANA cu domiciliul în Bacău, str.Bradului,
nr.60, sc.B, ap.3 pentru fiica ŞUFARU RALUCA CRISTINA cu domiciliul în
Bacau, str. Bradului, nr.60, sc.B , ap. 14.
Hotărârea nr. 19 din 31.01.2011 – privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de
veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/
2004.
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Hotărârea nr. 20 din 31.01.2011 – privind completarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 prin care s-a actualizat inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 21 din 31.01.2011 – privind închirierea suprafeţei de 332 mp teren,
situat în Bacău, str. Calea Mărăşeşti nr. 157, pe o perioadă de 5 ani, către
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Hotărârea nr. 22 din 31.01.2011 – privind aprobarea închirierii unui bun imobil
aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.29 din
Bacău str. Bicaz, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
Hotărârea nr. 23 din 31.01.2011 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică deschisă, organizată în condiţiile legii a unui amplasament, situat în Piaţa de
Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.
Hotărârea nr. 24 din 31.01.2011 – privind modificarea si completarea HCL
nr.325/2010 prin care a fost aprobata închirierea prin licitaţie publică deschisă,
organizată în condiţiile legii, a unui numar de 17 spaţii aflate pe Terasa de Flori din
Piaţa Centrala din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1.
Hotărârea nr. 25 din 31.01.2011 – privind prelungirea duratei prevazuta in
contractele de concesionare incheiate intre Municipiul Bacau si persoane fizice si
juridice, beneficiari ai constructiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul
Bacau.
Hotărârea nr. 26 din 31.01.2011 – 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.
Hotărârea nr. 27 din 31.01.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru
CONSTRUIRE LOCUINTE, IMPREJMUIRE TEREN SI
RACORDURI UTILITATI, STR. CALEA MOLDOVEI, NR. 161, din municipiul
Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: DANCUTA DOBRIN, din Bacau
Hotărârea nr. 28 din 31.01.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN,
STR. DORULUI, SOLA 28, PARCELA 903/1/34, din municipiul Bacau, obiectiv
ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: FAIN IOANA SI FAIN COSTICA, din Bacau
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Hotărârea nr. 29 din 31.01.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA (MAGAZIE) SI
IMPREJMUIRE TEREN, STR. SIRETULUI, din municipiul Bacau, obiectiv ce se
va realiza pe teren proprietate particulara
BENEFICIAR: MACARIE LENUTA, din Bacau
Hotărârea nr. 30 din 31.01.2011 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al
Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 16400/07.01.2011.
Hotărârea nr. 31 din 31.01.2011 – privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit
în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Buna Vestire” din
Bacău a unui bun imobil – teren în suprafaţă de 934 m.p. situat în strada Florilor nr.2
din Municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 32 din 31.01.2011 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui spaţiu situat in str. Aleea
Ghioceilor nr.12 Bacău din municipiul Bacău
Hotărârea nr. 33 din 10.02.2011 – 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 şi abrogarea
H.C.L. Bacău nr.63/2010.
Hotărârea nr. 34 din 10.02.2011 – privind aprobarea “Ghidului Solicitantului” şi a
documentelor procedurale, pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă, din fondurile bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii
nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată , ulterior modificată şi
completată.
Hotărârea nr. 35 din 10.02.2011 – privind aprobarea alocării de către Consiliul
Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local, a unei sume de bani, în vederea
organizării vizitei reprezentanţilor- oraşului înfrăţit – Mandaue, Regiunea Cebu din
Republica Filipine, la Bacău în perioada 21-25 februarie 2011.
Hotărârea nr. 36 din 10.02.2011 – privind aprobarea închirierii unor bunuri
imobile, aflate în domeniul public al municipiului Bacău, prin licitaţie publică
deschisă, organizată în condiţiile legii, cu destinaţia de – sediu asociaţie de
proprietari.
Hotărârea nr. 37 din 10.02.2011 – privind aprobarea tarifelor minime de închiriere
a spaţiilor din incinta „Centrului de Afaceri şi Expoziţii Bacău”.
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Hotărârea nr. 38din 10.02.2011 – privind aprobarea constituirii unei comisii de
expropriere în conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010.
Hotărârea nr. 39 din 10.02.2011 – privind alocarea de la bugetul local al
municipiului Bacău a unor sume pentru desfăşurarea unor manifestaţii culturalartistice organizate de Teatrul Municipal „Bacovia”.
Hotărârea nr. 40 din 10.02.2011 – privind conferirea Titlului de „Cetăţean de
Onoare” al Municipiului Bacău, doamnei Doina Iacob, domnului Viorel Baltag şi
domnului Florin Blănărescu.
Hotărârea nr. 41 din 10.02.2011 – privind conferirea Titlului de „Cetăţean de
Onoare” al Municipiului Bacău, domnului Florin Piersic.
Hotărârea nr. 42 din 28.02.2011 – privind modificarea şi completarea HCL nr.
42/2010 privind realizarea proiectului “Complex cultural Sf. Nicolae – matrice
spirituală a Bacăului”, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară
5, Domeniul major de intervenţie 5.3, aprobarea contribuţiei proprii, a cheltuielilor
neeligibile şi conexe şi abrogarea HCL nr. 190/2010
Hotărârea nr. 43 din 28.02.2011 – privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2011, a Organigramei şi a Statului de Funcţii la Clubul Sportiv
Municipal Bacău 2010.
Hotărârea nr. 44 din 28.02.2011 – privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2011 al S.C. CET S.A. Bacău
Hotărârea nr. 45 din 28.02.2011 – privind participarea Municipiului Bacău în
calitate de partener cu Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, în vederea
organizării „Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Aplicate” din cadrul Catedrei de
Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfăşura la Bacău in data de 2830.04.2011.
Hotărârea nr. 46 din 28.02.2011 – privind participarea Municipiului Bacău în
calitate de partener cu Sindicatul Liber al Pensionarilor din Judeţul Bacău, în
vederea organizării unor festivităţi ocazionate de împlinirea a 20 de ani de activitate
Hotărârea nr. 47 din 28.02.2011 – privind participarea municipiului Bacău, în
calitate de partener pentru susţinerea Colegiului „Mihai Eminescu” la proiectul
„Rolul asistentului medical în cadrul echipei multidisciplinare de îngrijire”, ce se va
desfăşura în perioada 29.04 – 07.05.2011, în Germania.

5

Hotărârea nr. 48 din 28.02.2011 – privind participarea municipiului Bacău, în
calitate de partener, la organizarea celei de-a doua ediţii a concursului judeţean de
matematică „Gheorghe Ţiţeică”, ce se va desfăşura în perioada 20 – 27.03.2011, la
Bacău.
Hotărârea nr. 49 din 28.02.2011 – privind participarea Municipiului Bacău, în
calitate de partener cu Federaţia Română de Handbal, în vederea organizării
evenimentului sportiv „ Trial de selectie – Zona Est” - Lot National Cadete, ce se va
desfăşura la Bacău în perioada 4-6 martie 2011.
Hotărârea nr. 50 din 28.02.2011 – privind aprobarea Regulamentului de acordare
al burselor municipale, elevilor din şcolile şi liceele din municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 51 din 28.02.2011 – privind modificarea H.C.L. nr. 233/2006, prin
care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate
neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al
municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi
modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri
aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 52 din 28.02.2011 – privind modificarea şi completarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 257/ 2008 prin care s-a
aprobat Regulamentul privind instituirea măsurilor de creştere a eficienţei energetice
a blocurilor.
Hotărârea nr. 53 din 28.02.2011 – privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunile „Locuinţe din
fondul locativ de stat” şi „Case naţionalizate”.
Hotărârea nr. 54 din 28.02.2011 – privind aprobarea completării HCL nr.
420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010 şi HCL nr.17/2011,
respectiv a listei nominale a familiilor şi persoanelor singure domiciliate în
Municipiul Bacău, care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500
lei în conformitate cu prevederile HCL nr. 347/2010, cu modificările şi completările
ulterioare
Hotărârea nr. 55 din 28.02.2011 – privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata
unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 42 de familii din municipiul Bacău,
care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de
07.02.2011.
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Hotărârea nr. 56 din 28.02.2011 – privind aprobarea documentatiei tehnico –
economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Racordare la
SACET a S.C. Aerostar S.A. Bacau”.
Hotărârea nr. 57 din 28.02.2011 – privind aprobarea documentatiilor tehnico economice, faza S.F., pentru obiectivele de investitii „ AMENAJARE LOCURI DE
JOACA PENTRU COPII”, din Municipiul Bacau
Hotărârea nr. 58 din 28.02.2011 – privind darea în administrare către Clubul
Sportiv Municipal Bacău 2010, a spaţiului cu o suprafaţă de 251 mp, aferent unei
părţi din imobilul P.T. nr.9 din Bacău str. Carpaţi.
Hotărârea nr. 59 din 28.02.2011 – privind darea în folosinţă gratuită a unui bun imobil, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Asociaţia Nevăzătorilor
din România, Filiala Judeţeană Bacău
Hotărârea nr. 60 din 28.02.2011 – 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.
Hotărârea nr. 61 din 28.02.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE
TEREN, STR. GHEORGHE HOCIUNG, NR. 33, din municipiul Bacau, obiectiv ce
se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI: TUGUI IONEL-DANIEL SI TUGUI IONELA, din Bacau
Hotărârea nr. 62 din 28.02.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru CONSTRUIRE COVRIGARIE, STR. BICAZ, NR. 2, din
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIARI : ALEXA ADRIAN SI ALEXA ALIN-FLORIN, din Bacau
Hotărârea nr. 63 din 28.02.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P + M SI IMPREJMUIRE TEREN,
STR. CONSTANTIN PLATON, NR. 12, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va
realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: CIOCAN VALERIA, din Bacau
Hotărârea nr. 64 din 28.02.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru
CONSTRUIRE IMOBIL 2S + P + 5E, COMPLEX
MULTIFUNCTIONAL
«GALERII
CORA
BACAU»,
IMPREJMUIRE,
BRANSAMENTE - UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, AMENAJARI
EXTERIOARE, AMENAJARE INTERSECTIE DINTRE STR. ALEXANDRU
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CEL BUN CU STR. MILCOV SI STR. ION LUCA CARAGIALE, RESPECTIV
STR. MIRCEA ELIADE CU STR. MILCOV, STR. MILCOV, NR. 2 - 4, din
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR : S.C. BACAU ESTATE S.R.L., din Bucuresti
Hotărârea nr. 65 din 28.02.2011 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al
Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 20224/10.02.2011
înaintată de S.C. Transport Bistriţa S.A. Bacău
Hotărârea nr. 66 din 28.02.2011 – privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al
Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile martie – aprilie
2011.
Hotărârea nr. 67 din 28.02.2011 – privind aprobarea prelungirii contractelor de
închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Letea, nr. 50 bis, sc. A, B şi
str. Făgăraş nr. 4, sc. A, B.
Hotărârea nr. 68 din 28.02.2011 – privind acceptarea, fără sarcini, a donaţiei
terenului în suprafaţă de 792 m.p. teren arabil, sola 28, parcela 315/5, situat în
municipiul Bacău, str. Dorului nr.1, cu scopul amenajării unui drum.
Hotărârea nr. 69 din 28.02.2011 – privind atribuirea în folosinţă gratuită către
Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor “Ovidenia Bacău 2005” a spaţiului cu o
suprafaţă de 115 m.p., aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.6 din Bacău, str.
Cremenea.
Hotărârea nr. 70 din 07.03.2011 – privind aprobarea studiilor de fundamentare a
deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare
şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău”
Hotărârea nr. 71 din 07.03.2011 – privind aprobarea participării Municipiului
Bacău în parteneriat, la proiectul finanţat prin Programul de Cooperare
Interregională – INTERREG IV C – “ Micro Iniţiative pentru Schimbarea
Comportamentului pentru o Economie cu Emisii Reduse de Carbon la Nivel Local ”
– “ MIRABELLE – Micro Initiatives foR changing Behaviour towards a low carbon
Economy at Local Level” şi aprobarea cofinanţării cheltuielilor eligibile, a
cheltuielilor neeligibile şi conexe.
Hotărârea nr. 72 din 07.03.2011 – privind modificarea Anexei nr. 1 la Contractul
de concesionare nr. 33423/ 2092/ 01.09.2006 încheiat între Consiliul Local al
Municipilui Bacău şi SC CET SA Bacău
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Hotărârea nr. 73 din 07.03.2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor
tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”
Hotărârea nr. 74 din 07.03.2011 – privind aprobarea de principiu a exercitarii de
către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune, în vederea
achiziţionării de către Municipiul Bacău a imobilului din municipiul Bacău, str.
Vasile Alecsandri nr.7
Hotărârea nr. 75 din 07.03.2011 – privind renuntarea de către Consiliul Local al
municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemţiune, în vederea cumpărării
imobilului situat în Bacău, str. Mihail Kogalniceanu nr.12 (fosta Lucretiu Avram nr.
44), ca urmare a unei noi oferte de vânzare înaintată de către proprietar
Hotărârea nr. 76 din 18.03.2011 – privind aprobarea suplimentării Bugetului de
venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Local
al Municipiului Bacau.
Hotărârea nr. 77 din 18.03.2011- privind înfiinţarea S.C. „Centrul de Afaceri şi
Expoziţional Bacău” S.A., având ca acţionari Municipiul Bacău şi Judeţul Bacău şi
abrogarea HCL nr. 224/30.07.2009
Hotărârea nr. 78 din 18.03.2011-privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor
didactice din unităţile de învăţământ bacauane, care au obţinut rezultate deosebite în
anul şcolar 2009-2010.
Hotărârea nr. 79 din 18.03.2011- privind participarea Municipiului Bacău în
calitate de partener, în vederea organizării spectacolului folcloric intitulat „Spectacol
de zile mari”, care va avea loc la Bacău în data de 27 martie
Hotărârea nr. 80 din 31.03.2011 – prin care se ia act de încetarea funcţiei de
consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Cojocaru
Cristian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
Hotărârea nr. 81 din 31.03.2011 – privind aprobarea rectificării Bugetului de
venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Local
al Municipiului Bacau.
Hotărârea nr. 82 din 31.03.2011 – privind participarea Municipiului Bacău în
calitate de partener cu Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, în vederea
organizării Olimpiadei naţionale a studenţilor economişti, ediţia a VI –a Bacău,
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secţiunea „Economie şi dezvoltare durabilă”, ce se va desfăşura la Bacău in data de
6-8 mai 2011
Hotărârea nr. 83 din 31.03.2011 – privind participarea municipiului Bacău, în
calitate de partener, la editarea a trei volume de cărţi ce prezintă evenimente care au
marcat istoria Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului
Hotărârea nr. 84 din 31.03.2011 – privind asocierea dintre Municipiul Bacău si
Clubul ACS Rally Spirit Onesti, în vederea organizării evenimentului sportiv „
Raliul Moldovei Bacau 2011”, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 14-15
octombrie 2011
Hotărârea nr. 85 din 31.03.2011 – privind participarea Municipiului Bacău, în
calitate de partener cu Federaţia Română de Handbal, în vederea organizării
Turneului Final al Campionatului Naţional de Juniori I si Turneului Final al Cupei
României senioare, ce se vor desfăşura la Bacău în perioada 11-22 mai 2011.
Hotărârea nr. 86 din 31.03.2011 – privind aprobarea finanţării nerambursabile
potrivit Legii nr.215/2001 pentru C.S.S. Bacău, Colegiul Naţional “Ferdinand I” şi
Liceul cu Program Sportiv Bacău.
Hotărârea nr. 87 din 31.03.2011 – privind aprobarea organizarii unui concurs de
idei cu temă «Semnale de intrare in municipiul Bacau ».
Hotărârea nr. 88 din 31.03.2011 – privind aprobarea cotizatiei anuale la
patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau.
Hotărârea nr. 89 din 31.03.2011 – privind aprobarea planului de acţiuni şi de
lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile
beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2011.
Hotărârea nr. 90 din 31.03.2011 – privind aprobarea unor măsuri privind ducerea
la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 91 din 31.03.2011 – privind aprobarea distribuirii sumei de 28 000
lei, virată de Consiliul Judeţean Bacău în contul de venituri al Municipiului Bacău,
cu titlu de ajutor financiar conform HCJ nr. 213/2010, proprietarilor imobilelor din
Municipiul Bacău, str. Martir Horia, nr. 22, sc.A, afectaţi de deflagraţia produsă în
data de 21.12.2010.
Hotărârea nr. 92 din 31.03.2011 – privind aprobarea completării HCL nr.
420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010, HCL nr.17/2011 şi HCL
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nr. 54/2011, respectiv a listei nominale a familiilor şi persoanelor singure
domiciliate în Municipiul Bacău, care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă
de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr. 347/2010, cu
modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 93 din 31.03.2011 – privind modificarea H.C.L. nr. 244/10.07.2008
prin care s-a aprobat Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale,
administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacau.
Hotărârea nr. 94 din 31.03.2011 – privind aprobarea propunerilor Comisiei Sociale
de analizare a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul
Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia
Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 95 din 31.03.2011 – privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice (faza DALI + PTh) a proiectului “Reabilitare infrastructură urbană zona
I. L. Caragiale - Milcov - Intersecţie Str. Letea” din municipiul Bacău – POR 20072013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere”; Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”;
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană – şi aprobarea cheltuielilor legate de
proiect.
Hotărârea nr. 96 din 31.03.2011 – privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire acces str. Oituz nr. 67-77, în
municipiul Bacău”
Hotărârea nr. 97 din 31.03.2011 – privind aprobarea prelungirii unor contracte de
închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Letea, nr. 50 bis, str.
Făgăraş nr. 4 şi str. Făgăraş nr. 6.
Hotărârea nr. 98 din 31.03.2011 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui numar de 4 (patru) spaţii
comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1.
Hotărârea nr. 99 din 31.03.2011 – privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunile „Locuinţe din
fondul locativ de stat” şi „Case naţionalizate”.
Hotărârea nr. 100 din 31.03.2011 – privind aprobarea casării, demolării şi
valorificării mijlocului fix „Clădire CT cu cazan”, aflat în domeniul privat al
municipiului Bacău.
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Hotărârea nr. 101 din 31.03.2011 – privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe date în
administrare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA .
Hotărârea nr. 102 din 31.03.2011 – privind introducerea în inventarul şi în
domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun imobil – teren în suprafaţă de 253
m.p. – situat pe str. Bicaz din municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 103 din 31.03.2011 – 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
Hotărârea nr. 104 din 31.03.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru
CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL, STR.
NORDULUI, NR. 19 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulara.
BENEFICIAR :
ASOCIATIA CRESTINA DE CARITATE, MISIUNE SI
AJUTOR OLANDA - ROMANIA « BETANIA », din Bacau
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Hotărârea nr. 105 din 31.03.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru
CONSTRUIRE COMPLEX PENTRU SPORTIVI MODERNIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA, STR. PICTOR TEODOR
AMAN, NR. 94 F, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulara
BENEFICIAR : S.C. GEBO IMPEX S.R.L., din Bacau
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Hotărârea nr. 106 din 31.03.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P + 1 + M SI P + 1 SI
IMPREJMUIRE TEREN, STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU SI STR.
CAPITAN VASILE MERICA, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe
teren proprietate particulara
BENEFICIARI : HARSU VIOREL SI CIOCODEI CRISTINA-CRINA, din Bacau
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Hotărârea nr. 107 din 31.03.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU SI REALIZARE
IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. DEPOULUI, NR.
46, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara
BENEFICIAR: S.C. IMANPROD S.R.L., din Bacau
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
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Hotărârea nr. 108 din 31.03.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA S + P + M CU IMPREJMUIRE
TEREN, STR. BICAZ, NR. 25A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe
teren proprietate particulara
BENEFICIARI : LEIBU AVRAM SI LEIBU ESTERA, din Israel
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Hotărârea nr. 109 din 31.03.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.
CIRESOAIA, NR. 2C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren
proprietate particulara
BENEFICIAR: NEDELCU CONSTANTIN, din Bacau
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Hotărârea nr. 110 din 31.03.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC
ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P + M SI
IMPREJMUIRE TEREN, STR. SIRETULUI, sola 24, parcela 583/8 din municipiul
Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara
BENEFICIARI: SUSTER TEISOR SI SUSTER VERONICA, din Bacau
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Hotărârea nr. 111 din 08.04.2011 – privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 36 din 27.02.2009, modificată şi
completată prin H.C.L. nr. 74 din 31.03.2009 şi H.C.L. nr. 212 din 30.06.2010
Hotărârea nr. 112 din 08.04.2011 – privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 139 din 06.05.2010 privind aprobarea
,,Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău”
Hotărârea nr. 113 din 08.04.2011 – privind completarea HCL nr.70/07.03.2011,
pentru aprobarea studiilor de fundamentare a deciziei de „Delegare prin
concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor
municipale nepericuloase în judeţul Bacău”
Hotărârea nr. 114 din 08.04.2011 – privind aprobarea Listei sesiunii de selecţie din
anul 2011 a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la
bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în
baza Legii 350/ 2005
Hotărârea nr. 115 din 08.04.2011 – privind participarea municipiului Bacău, în
calitate de partener pentru organizarea concursului naţional de dans sportiv „Cupa
Adamas”, ediţia I, ce se va desfăşura la Bacău în data de 09.04.2011
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Hotărârea nr. 116 din 08.04.2011 – de modificare şi completare a H.C.L.
nr.78/18.03.2011 , privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din
unităţile de învăţământ bacauane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar
2009-2010.
Hotărârea nr. 117 din 08.04.2011 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică deschisă, a spaţiilor şi amplasamentelor situate în incinta Insulei de
Agrement din Bacău, în scopul desfăşurării activităţii de alimentaţie publică, în
sezonul estival 2011.
Hotărârea nr. 118 din 08.04.2011 – privind aprobarea amplasării bustului poetului
George Bacovia in faţa Universitatii „George Bacovia” din municipiul Bacău.
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