
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI BACĂU 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară  pentru data de  16.04.2010  orele 11,00,  la  

sediul  Consiliului Local al Municipiului  Bacău 
 

        PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   
Având în vedere: 

Prevederile art.39(2) şi (4) şi art.68(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată, modificată şi 
completată, emit următoarea ,     

                                       
                                                          DISPOZIŢIE: 
 
ART.1.  – Pentru  data de  16.04.2010,  orele  11,00,   se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Bacău,  
şedinţa având următoarea ordine de zi: 
 
1.Proiect de hotărâre privind constatarea, în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007, a 
încetării Contractului de concesiune nr.11252 din 26.03.2004 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Bacău şi operatorul de transport S.C. Transport Public S.A. Bacău, precum şi aprobarea 
unor măsuri privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în vederea 
asigurării transportului public local pentru pensionarii, studenţii şi elevii   din municipiul Bacău. 
 Iniţiatori:D-RA MIRONESCU ROXANA - VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI BACĂU  
                   DL. LUCHIAN DRAGOŞ - VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI BACĂU 
 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea gratuităţii transportului public urban cu mijloace de 
transport în comun pentru    categoriile  defavorizate expres prevăzute de legislaţia în vigoare, 
modalitatea  de acordare şi cuantumul acesteia ,  în perioada lunilor  mai şi iunie  2010  precum şi 
modificarea  şi completarea H.C.L. nr.88/31.03.2010. 
 Iniţiatori:  D-RA MIRONESCU ROXANA  - VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI BACĂU  
                   DL. LUCHIAN DRAGOŞ - VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI BACĂU 
 
3.Proiect de hotărâre privind  atribuirea  unor contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile 
publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, ulterior modificată şi completată. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
 
4.Proiect de hotărâre 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 2010. 
           Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
ART.2. Şedinţa  va avea loc la  sediul  Consiliului Local al Municipiului  Bacău. 
ART.3. Secretarul Municipiului Bacău  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
            

             PRIMAR                                                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
Ing.ROMEO  STAVARACHE                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI  BACĂU 
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