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ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28.09.2007, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. 
Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici deschide şedinţa şi precizează că în 

conformitate cu dispoziţiile art. 39 (1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia 
publică locală, republicata , s-a convocat prin Dispoziţia nr. 4588 din 21.09.2007, 
Consiliul Local al Municipiului Bacău, în şedinţă ordinară. Consilierii au fost convocaţi în 
scris cu adresa nr. 39624 din 20.09.2007 şi telefonic cu nota telefonică nr.39620 din 
20.09.2007. 

În sală sunt prezenţi un număr de 20  consilieri, şedinţa este legal constituită şi îşi 
poate începe lucrările. 

Lipsesc din sală:  Dl. consilier  Corodeanu Gabi  care este plecat din localitate pentru 
a da examen de admitere  la  studii de doctorat   şi dl. consilier Blăgan Costică  . 
 
           Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici supune atenţiei consiliului local, procesul  
verbal  al şedinţei  din data de 30.08.2007  şi nefiind discuţii cu privire la acesta face 
apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul.  
 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
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21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 

 
 Cu 20 voturi „pentru“,   procesul verbal al şedinţei consiliului local din 30.08.2007,  
a fost aprobat. 
 
           Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici supune atenţiei consiliului local, procesul  
verbal  al şedinţei   extraordinare din data de  05.09.2007 . 
              
         Nefiind discuţii cu privire la acest proces verbal ,   dl.Secretar  Popovici Ovidiu  
face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima votul.  
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 

 
 Cu  20 voturi  „pentru“      procesul  verbal al şedinţei  consiliului local din data de  
05.09.2007, a fost aprobat. 
 
          Dl. preşedinte de şedinţă – Bogdan Dan ,  dă cuvântul domnului Viceprimar 
Scripăţ Constantin pentru a da câteva răspunsuri consilierilor locali , rămase restante  din 
şedinţa trecută  
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         Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin –prezintă răspunsuri  referitoare la  următoarele 
probleme: 
        -    Consolidare pod Şerbăneşti –pentru dl.Lucaş Laurian  

- Poluarea fonică –pentru dl.Pintilie Emil 
- Amenajarea unui spaţiu pentru  role şi biciclete în municipiul Bacău. 

 
  Pentru dl.Consilier Lucaş Laurian Iulian – pentru consolidarea Podului Şerbăneşti 
au fost necesare 2 variante provizorii de circulaţie. La ora actuală o variantă este  dată în 
funcţie,  în zona amonte  a  podului vechi şi au fost necesare cheltuieli   de 10 miliarde lei  
iar cea de a doua va costa 35 miliarde lei. 
 
        Dl.consilier Lucaş Laurian - întreabă de ce a doua variantă  a podului are costurile 
mai mari de 3 ori. 
 
        Dl.Viceprimar Scripăţ‚ Constantin  -cea de a doua variantă a podului, în aval , va 
avea o valoare în jur de 35 miliarde lei deoarece necesită amenajări speciale pentru 
realizarea  deschiderii barajului şi o înălţare cu cca 3 m .  
Podul acesta  este metalic iar cel din amonte  este făcut numai din tuburi. Au fost alocate 
60 miliarde şi s-a reuşit  încadrarea  în sumă. 
 
        Pentru dl.Consilier Pintilie Emil  
      Referitor la poluarea fonică a municipiului Bacău,  s-a purtat corespondenţă cu 
Aeroportul Bacău şi Unitatea Militară de aviaţie . Are aceste răspunsuri  în faţă şi  dacă 
este necesar le va da citire.  Aeroportul nu poluează fonic,  iar unitatea militară 
menţionează că s-au făcut mai multe zboruri de antrenament în cadrul programului NATO  
iar începând cu luna noiembrie  aceste   zboruri se vor executa la  Buzău , astfel va scădea  
poluarea fonică .  
 
        Referior la amenajarea unei piste pentru role ,  biciclete, triciclete ,  s-a identificat o 
zonă  între Insula de agrement şi Stadionul Proletarul . Aceasta  are o lungime 900m , cu o 
lăţime de 3m. Este luminată atât ziua cât si noaptea,  se va asfalta şi se va da în funcţiune  
pentru amatorii de senzaţii tari. În maxim 2 săptămâni aceasta va putea fi folosită. 
 
       Dl. preşedinte de şedinţă – Bogdan Dan ,  asigură asistenţa că va conduce lucrările 
şedinţei cu respectarea prevederilor legale şi ale Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Bacău şi invită executivul să răspundă 
întrebărilor şi interpelărilor domnilor consilieri în  următoarele 30 de minute. 
 
       D-na Consilier Sibişteanu Livia –revine  din nou asupra  problemei sălilor de sport ,  
rugând  pe cei  în drept pentru   începerea  procedurilor de predarea  acestora către şcoli. 
Începe evaluarea şcolilor şi este necesar acest lucru. 
       - S-a terminat şi s-a executat foarte frumos pietonalul de pe strada Mihai Viteazu , dar 
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ce se va întâmpla cu strada pentru că aceasta este sub orice critică. 
       - O altă întrebare , este adresată  şefului Poliţiei Municipale deoarece şcoala a înaintat 
o sesizare privind actul de agresiune făcut de  2 proprietari şi nu s-a primit nici un răspuns 
la acest lucru  . 
     -    A constatat că Primăria şi-a făcut foarte frumos treaba pe B-dul Unirii ,  s-au pus  
flori , s-a  reîmprospătat gazonul , dar proprietarii care au spaţii concesionate pentru terase 
nu îngrijesc pietonalul. Sugerează  ca pe viitor , în actele de concesionare,  să se pună un 
articol privind menţinerea curăţeniei , iar dacă aceasta nu se respectă să fie reziliat 
contractul. 
 
        Dl.consilier Bîrzu Ilie , punctual are câteva probleme : 
 
   -  Cetăţenii din cartierul Alecu Russo, fiind în prima clasă de impozitare, doresc 
amenajarea unei micro-pieţe de cartier şi a unor mijloace de transport care să tranziteze şi  
zona respectivă. 
  -    Referitor la Casa Vasile Alecsandri, întreabă dacă s-au  primit fonduri pentru 
reabilitare şi doreşte să ştie în ce stadiu se află acest lucru. 
   -    Grădiniţa  „ Crai Nou ” nu are contract de service la centrala termică, aceasta fiind 
mai specială au  mereu probleme tehnice; 
   -    La Grădiniţei nr.18 se solicită finalizarea faţadei ; 
   -   Asfaltarea curţilor interioare şi a terenurilor de sport din incinta  Liceului George 
Apostu şi Liceul N.V. Karpen; 
   -    O altă problemă este legată de strada Izvoare care arată foarte rău şi doreşte să se ştie 
estimativ când va intra aceasta în  reparaţii capitale. 
 
       Dl.consilier Crăciun Constantin –  are doar trei puncte de ridicat: 

- ce  perspective sunt referitor la  parcarea din spatele Teatrului Municipal –strada  
Iernii ? 

- cetăţenii Bacăului acuză lipsa unui spaţiu pentru teatru  de copii . Soluţia  
adoptată a fost ca spectacolele de profil  să se desfăşoară la Teatrul Municipal 
Bacovia ,  alternativ în zilele când aceştia nu au spectacole . A discutat cu 
specialişti ai teatrului de animaţie , care susţin că ar fi rentabil să aibă un spaţiu al 
lor. 

        -  dacă peste câteva zile se dă în circulaţie al doilea pod din aval, se va avea în vedere 
circulaţia simultană pe ambele variante. Se va debloca acea intersecţie semaforizată care 
este o catastrofă în circulaţie? 
  
         Dl.consilier Bogatu George, doreşte să îi facă o sugestie domnului Viceprimar 
Scripăţ Constantin , referitor la strada Holtului. Cetăţenii de acolo au făcut toate 
demersurile pentru reabilitarea străzii şi  sunt nemulţumiţi că toată vara nu a ajuns nici o 
echipă acolo. Aceştia au probleme şi cu accesul maşinilor speciale, salvări, pompieri, etc. 
 
         Dl.consilier Lucaş Laurian – are în faţă un document semnat de dl.primar 
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Stavarache şi care a fost distribuit în cutiile poştale din 2 cartiere şi doreşte să îi confirme 
dl.secretar dacă semnătura   domnului primar de pe aceast document  este autentică. 
 
           Dl.secretar Popovici Ovidiu, constată că este semnată în nume propriu ,  nu crede 
că ar trebui să îşi dea cu părerea,  dar confirmă că este semnătura domnului primar. 
            
           Dl.consilier Lucaş Laurian - din această scrisoare rezultă că 90% din programele 
făcute în 3 ani şi jumătate sunt făcute de dl. primar. De 2 ani şi jumătate nu s-a mişcat 
nimic cu Spitalul Municipal. Este dus în minciună cetăţeanul în legătură cu: 

- Centrul de afaceri şi expoziţii ; 
- Managementul integrat al deşeurilor –un nou depozit ecologic ; 
- Grup de cogenerare; 
- Modernizarea insulei de agrement ; 
- Modernizarea zonei Catedralei  
- Modernizarea Bazinului de înot,  care este decopertat de vechea administraţie  şi  

de atunci s-a mărit bugetul de 3 ori şi tot  nu s-a termin lucrarea respectivă; 
- Modernizare a 34 puncte termice; 
- O nouă aducţiune  de apă de la Valea Uzului; 
- Pasaj subteran Oituz – Ştefan Guşe ( cartier CFR)  - este o idee  mai veche a  
d-nei Găinuşă ; 
- Teatrul  de vară; 
- Modernizarea instituţiilor de învăţământ; 
 -  Asfaltarea străzilor,  care s-a efectuat cu un strat superficial de bitum; 

          -  Şoseaua  de centură a oraşului   -  nu s-a făcut nimic în municipiul Bacău referitor 
la acest lucru .    Oraşe  ca Iaşi,  Piatra Neamţ,    beneficiază de aceste centuri .      
         În concluzie , promite că din acest moment ,  săptămânal va face o conferinţă de 
presă în care va analiza „ toate realizările”  acestei administraţii. 
         Campania electorală nu acum începe  ci atunci când va   spune legea. 
În finalul discuţiei doreşte ca secretariatul să îi multiplice câte un exemplar din acest 
document ,  pe care îl va înmâna fiecărui consilier pentru informare. 
 
            Dl.consilier Lupu Gabriel Stănică  – nu mai poate interveni punctual după 
această „dezlănţuire ”  a domnului consilier  Lucaş Laurian. Ceilalţi colegi sunt  în 
defensivă   deoarece neprimind această scrisoare  şi necunoscând conţinutul acesteia  au 
fost luaţi pe nepregătite   referitor la  minimalizarea  contribuţiei  pe care au avut-o în toată 
această perioadă. 
 
            În altă ordine de idei, informează asistenţa de faptul că zilele trecute a avut loc  la 
Agricola Internaţional un seminar patronat de Asociaţia Metropolitană ,  unde s-au 
dezbătut probleme legate de legislaţia referitoare  la colectarea selectivă a deşeurilor 
menajere.  Supune atenţiei executivului conştientizarea cetăţeanului în ceea ce priveşte  
sortarea gunoiului, eventual utilizarea de măsuri coercitive. Doreşte să se găsească 
posibilitatea de închidere a tomberoanelor de gunoi de la blocurile turn, prin sudarea  
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jgheaburilor de colectare. Propune să se instaleze pubele speciale , pe tipuri de gunoi 
menajer.Dacă va fi nevoie de iniţierea unui proiect de hotărâre,   nu are nimic împotrivă. 
         O altă problemă pe care supune   atenţiei  executivului este legată de sărbătorile de 
iarnă. Este bine să se demareze din timp licitaţiile pentru a da un aspect deosebit acestor 
sărbători , să se vadă că nu s-au făcut lucrurile în grabă. Sugerează ca aceste sărbători să 
înceapă cu data de 1 decembrie – Ziua Naţională a României. 
                      
           D-na Consilier Dima – a primit o sesizare scrisă  a unor cetăţeni care locuiesc în 
Cornişa nr.5 şi care doresc instalarea unor limitatoare de viteză la intersecţia cu Sala de 
Sport. 
Copii utilizează  această trecere de pietoni (fiind singura în acea zonă) în  drum spre 
şcoală, loc unde circulaţia se desfăşoară în mare viteză. 
Vine cu rugămintea către Poliţie să se ia măsuri pentru cei care organizează adevărate 
raliuri în centrul municipiului cu maşini şi motociclete,  în toiul nopţii. 
 
           Dl.consilier Munteanu Petru- remarcă promptitudiunea cu care dl.Viceprimar 
Scripăţ Constantin a răspuns la întrebările pe care le-au adresat consilierii în şedinţa 
trecută. 
Doreşte să i să răspundă la o întrebare pe care a ridicat-o de nenumărate ori referitor la 
costul ziarului „ Mesagerul ” , care consideră  că este folosit de dl. primar în scop  propriu 
-electoral. 
          -  Doreşte pentru următoarea şedinţă de consiliu local ,  să i se pună la mapă  o listă 
cu apartamentele vândute de dl.primar  după anul 2004, fără acordul consiliului local , 
specificându-se   data când acestea au fost înstrăinate şi cât au  costat. 
          -  Cetăţenii din zona Catedralei sunt foarte indignaţi deoarece spaţiul respectiv a 
ajuns un fel de obor.  În fiecare zi   până la ore târzii se vând struguri. 
Trebuia găsită o altă locaţie pentru acest scop,  pentru a nu deranja 1000 de  familii care 
locuiesc în zonă şi măcar să se măture mormanele de noroi şi pietriş aruncate pe carosabil. 
De 3 ani se promite că se va înfiinţa o piaţă de gross   , sigur acest lucru se va finaliza la 
începutul  alegerilor locale , folosindu-se în  scop electoral. 
          -  A rămas surprins de cele spuse de dl. consilier Lucaş Laurian . Este sigur că acest 
document   aparţine domnului primar şi posibil  vor mai  fi astfel de hârtii. 
           -  A avut dreptate când a făcut referire la  vânzarea „ Ziarului de Bacău ” şi îl 
deranjează că au fost în joc bani publici . Suspiciunea sa  era că  majorarea contractului cu 
„  S.C SOMA ”   avea legătură cu  vânzarea acestui cotidian . Au plecat foarte multe 
lucrări către clientela politică a domnului primar iar consiliul local va contribui în 
continuare la sponsorizarea unor ziare şi posturi TV fantomă  . 
            - În legătură cu S.C CET S.A Bacău , doreşte să prezintă o   situaţie. Nu trebuie 
uitat furtul de fier vechi la modernizarea punctelor termice . Din nefericire,  ancheta în 
legătură cu acest lucru nu a mers până la capăt şi aceste documente   poate zac într-un 
sertar aşteptând vremuri mai bune. 
Cheltuielile pentru reparaţiile curente au crescut cu peste 50% şi nu trebuie uitat că suntem 
acţionarul majoritar al acestei societăţi.  
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Va face referire , în continuare la acel grup de cogenerare –investiţie de peste 10 milioane 
Euro cu problemele care au fost acolo, cu neplata  taxelor  vamale , cu răspunderea pe care 
această societate şi-a asumat-o dar în acelaşi timp şi cu implicarea factorilor de răspundere 
de la SC CET –referindu-se la dl.Stănilă –director de marketing ( cumnatul domnului 
primar ) care în loc să ţină cu societatea din care face parte ţine de fapt cu S.C ZANDER . 
A cerut în adunarea generală acţionarilor,  atunci când era membru , demiterea acestuia , 
dar colegii consilieri  - dl .Plăcintă Petru şi d-ra  Mironescu Roxana nu au fost de acord. A 
cerut demiterea acestuia şi în consiliul local dar acest lucru a rămas suspendat.  A fost o 
plângere penală, Dl.Stănilă s-a prezentat la parchet dar faptele lui au rămas şi produc 
efecte negative societăţii respective - pierderile suferite prin nerespectarea contractului  
 
    Dl.consilier Bogdan Dan -  îl roagă pe dl.consilier Munteanu Petru să simplifice luarea 
de cuvânt deoarece este deja târziu şi  nu s-a intrat în ordinea de zi a şedinţei. 
 
    Dl.consilier Munteanu Petru, răspunde că va încerca să fie mai concis. 
Pierderile suferite de către S.C CET S.A Bacău  prin nerespectarea  condiţiilor impuse de 
contract  vor  fi de câteva milioane de euro în decursul celor 15 ani de derulare a acestuia. 
Propune în continuare consiliului local ,  demiterea domnului Stănilă  şi nu demisia 
deoarece susţine adversarul CET-lui. 
 
       Dl consilier Lucaş Laurian  - crede că dl.consilier Munteanu ştie mai bine ce s-a 
întâmplat la S.C CET S.A , şi se întreabă dacă  dl.Stavarache   a reuşit să schimbe     
familia mafiotă din jurul CET-ului dat fiind faptul că se întâmplă acolo acele nereguli sau 
a schimbat-o cu altă familie mafiotă?  Dumnealui a  fost judecat de instanţele româneşti  şi  
a fost achitat fiind la zi cu toate problemele. Ce se va întâmpla atunci când vor fi anchetaţi 
cei care sunt acum la conducere? 
A susţinut timp de 3 ani şi jumătate  această administraţie  fiind învins în alegerile din 
2004, dar la fiecare şedinţă de consiliu  local    e nemulţumit   şi   „ îi vine să se tot ducă” .  
Este intrigat în continuare de „  fiţuica ” la care s-a referit mai devreme şi i se pare o 
calomnie pe faţă acest lucru. Ar dori să i se transmită d-lui primar acest lucru (din păcate 
dumnealui nu este prezent la această şedinţă ) şi ar dori să ştie dacă  dumnealui îşi asumă  
acea fiţuică pentru că în acest caz îl va da în judecată. Este posibil şi să fie o „făcătură” a 
unei persoane de genul d-lui Botomei.  
 
           Dl.Preşedinte de şedinţă, mulţumeşte consilierilor şi dă cuvântul domnului 
Viceprimar Scripăţ Constantin ,  deoarece s-au epuizat cele 30 minute afectate 
interpelărilor. 
 
          Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin – răspunde personal sau cu ajutorul 
executivului la  interpelările  făcute, după cum urmează: 
          Pentru d-na consilier Sibişteanu Livia – referitor la sălile de sport , nu are răspuns 
pe care  să îl poată da acum . 
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          D-na  consilier Sibişteanu Livia – trebuie trimise acele procese verbale de predare 
a  sălilor de sport către administraţia şcolilor. 
  
           Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin – informează că dl. director Dospinescu 
cunoaşte mai bine problema. 
 
           Dl. Dospinescu Adrian – problema este parţial rezolvată, sălile de sport au fost 
predate  ca mijloace fixe la Direcţia Patrimoniu cu tot cu cărţile  tehnice după recepţia de 
terminare a lucrărilor. Urmează ca aceasta să facă procesele verbale pentru fiecare unitate 
de învăţământ. 
 
           Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin –   răspunde în continuare d-nei consilier 
Sibişteanu Livia  
 
       -     Despre  strada Mihai Viteazu  -  nu sunt finalizate lucrările motivat de faptul că   
s-a dorit să se facă mult mai mult decât era prins în proiect ( supralărgiri, pavele, 
amenajare spaţii verzi ) .În următoarele zile va începe asfaltarea acestui tronson care se va 
desfăşura în cca 3 zile, dar toate acestea depind de condiţiile meteo. 

- Referitor la terase, în special cele de pe B-dul Unirii , acestea sunt unităţi de  
alimentaţie  publică cu  activitate care se desfăşoară  pe o anumită perioadă de timp. În 
jurul datei  de 1 octombrie,   acestea se vor închide , expirându-se autorizaţiile de 
funcţionare şi în care sunt stipulate condiţiile de desfăşurare şi felul cum trebuie să arate 
spaţiul care este redat circulaţiei pietonale. 
  
               Pentru dl.consilier Bîrzu Ilie -  
        -   Micro-piaţă Alecu Russo- precizează că în  anul 1993 erau în municipiul Bacău 13 
pieţe , acum sunt doar 5 pieţe, deoarece s-au  dovedit în timp ca fiind nerentabile. Au  
apărut micro-pieţe particulare ,  cea de pe Pictor Aman şi alta în zona Gării. 

- Referitor la asfaltarea curţilor şcolilor, există un program  în acest domeniu care  
cuprinde asfaltarea curţilor spitalelor, şcolilor şi bisericilor din municipiul Bacău, lucrări 
care s-au demarat . 
 
             Pentru dl.consilier Crăciun Constantin : 

- Pentru parcarea de pe strada Iernii , există o hotărâre de consiliu local prin care  
s-a aprobat concesionarea terenului  pe această stradă pentru amenajarea unei parcări supra 
şi subterane. Nu a fost nimeni interesat de această ofertă deoarece  profilul -  amenajare 
parcări – necesită  o investiţie destul de mare, amortizarea facându-se greoi. Se va încerca 
să se reia această procedură de licitaţie , favorizând potenţialul câştigător al licitaţiei să 
amenajeze şi spaţii comerciale la parter pentru a-i creşte rentabilitatea şi a-i scădea timpul 
de amortizare a lucrării. 
 
             Referitor la Teatrul pentru copii răspunde dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici – 

- Situaţia de a funcţiona două teatre în aceeaşi locaţie este    dificilă. 
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       Executivul primăriei a făcut demersuri pentru ca Cinematograful Central să fie trecut 
în proprietatea municipiului Bacău   şi să aibă destinaţie Teatru pentru copii-  se aşteaptă 
acest răspuns de la Ministerul Culturii  urmând apoi să se  demareze   toate procedurile 
legale pentru intrarea in posesie. Este şi ideea  domnului primar  Stavarache pe care şi-a 
exprimat-o în legătură cu această problemă. 
        - Referitor la Casa Vasile Alecsandri , s-a cerut de la Direcţia de Cultură exercitarea 
dreptului de preemţiune deoarece titularul este Direcţia de Cultură. Aceştia s-au exprimat 
negativ în sensul că nu înţeleg să îşi exercite acest drept . Direcţia de Patrimoniu 
întocmeşte documentaţiile necesare şi se va proceda la achiziţionarea acestui imobil. 
 
          Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin, răspunde  pentru dl.consilier Crăciun 
Constantin.- 
- circulaţia pe Podul Şerbăneşti , este greoaie , chiar anevoioasă.  Prin intrarea în folosinţă 
a noului tronson , se va reveni la starea iniţială de circulaţie  , dispărând la autogară acele 
balize de orientare şi  ghidare ,va funcţiona semaforul, circulându-se şi  spre strada  Alecu  
Russo , descongestionându-se  circulaţia. 
        
        Pentru dl.consilier Bogatu George – strada Holtului, face parte din clasamentul 
făcut în ceea ce priveşte cele mai „ nenorocite ” străzi din oraş aflându-se pe locul 4 sau 5. 
Aceasta este pietruită, având o lungime de 2,5 Km  şi acolo există nişte probleme tehnice 
deosebite.  De alimentarea cu apă  potabilă beneficiază numai  jumătate din stradă, undeva 
la mijlocul străzii se găseşte o contra-pantă. Pentru a folosi canalizarea oraşului trebuie 
făcut un bazin de colectare cu staţie de pompe . Această stradă este proiectată , pentru 
perioada sezonului rece se va amenaja doar cu piatră, dar  face parte din  priorităţile 
executivului .  
 
         Dl.Director Mateuţă Florin  - crede că termenul este de maxim 3 luni de zile în 
care va intra în execuţie, dar ţinând cont că vine frigul acest lucru se poate amâna. 
 
           Dl.Consilier Bogatu George- e bine să se ştie o dată fixă pentru a fi anunţaţi cei ce 
locuiesc în acea  zonă. 
 
           Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin - crede că toate acestea depind şi de 
constructor . Vine cu exemplu Străzii Neagoe Vodă, unde se repară trotuare.  S-a deplasat 
acolo pentru a vedea în ce stadiu sunt lucrările şi…..constructorul lipsea la acea oră. 
 
          Pentru Dl.consilier Lucaş Laurian – nu comentează acea „  scrisoare  ” cum o 
numeşte dumnealui a domnului primar dar i se pare normal, o consideră un raport de 
activitate anual,  aşa cum sunt obligaţi atât  consilierii locali  cât şi cei doi viceprimari să 
facă. Crede că mai multe informaţii , mai multe detalii le poate oferi semnatarul scrisorii. 
 
           Dl. consilier Lucaş Laurian  - intervine şi crede că dl. viceprimar fiind singurul 
care munceşte , este în măsură în a comenta  cele scrise .  
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           Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin -  a se discuta în lipsă , este o lipsă de politeţe .  
Se doreşte un răspuns pe care  dl. consilier nu îl poate afla azi, aici,  de la dumnealui.  
 
 
         Pentru dl.consilier Lupu Gabriel Stănică – închiderea tomberoanelor este în  
atenţia executivului , se fac demersuri pentru că Direcţia de Sănătate Publică nu mai 
permite  folosirea acestora. Operatorul de salubritate este pus în temă , s-au făcut adrese la 
toate asociaţiile de locatari cu blocuri turn,  care au acest sistem. Este o sesizare corectă şi 
se vor demara lucrări . 
 
       D-na Director Marcu – Director la Direcţia  Servicii Publice -  este o chestiune 
delicată care implică mulţi factori. Poate în luna noiembrie vor începe  aceste lucrări de 
renunţare la vechiul sistem. Vor dispărea şi acele platforme de colectare  de lângă bloc, 
chiar dacă sunt împrejmuite cu pereţi de cărămidă .Totul depinde şi de asociaţiile de 
locatari care trebuie să-i  convingă pe cei ce locuiesc acolo,  să nu le mai folosească. 
Va propune executivului   pentru aprobare ,  un nou regulament de organizare şi 
funcţionare al serviciului de salubrizare .  
 
 - Referitor la Sărbătorile de Iarnă – pentru dl.consilier Lupu Gabriel-  acestea vor  
începe mai devreme, se doreşte împodobirea  oraşului  cu data de 1 Decembrie.  Ar dori o 
colaborare mai strânsă cu cei din primărie la această acţiune, pentru că în ultimii trei ani a 
făcut acest lucru doar cu echipa de la nivelul direcţiei . Doreşte să împartă „ bulinele  
albe   ” şi cu alţi colegi din primărie, referindu-se în special  la dl.arhitect Cortez  care o  
poate ajuta foarte mult în finalizarea acestui  program. 
 
       Pentru d-na consilier Dima-Carmen- a reţinut  zona - Cornişa 5,  pentru lucrări de 
montare a unui limitator de viteză. Totuşi sunt   şi reclamaţii  din unele zone  unde acestea 
au fost deja montate.  În 2-3 intersecţii din oraş s-au  pus sisteme de supraveghere video  a 
circulaţiei . 
    -   Cursele pe timp de noapte -  acestea sunt reale  se pare , dar  acest lucru scoate în 
evidenţă că în municipiul Bacău sunt străzi bune care îndeamnă conducătorii auto la 
viteză. 
 
        Dl.comisar Nădejde  - în legătură cu  montarea acelor  limitatoare de viteză , s-au 
confruntat atât cu păreri pozitive cât şi negative.  
    - În zona Cornişa 5   se va analiza oportunitatea montării de limitatoare de viteză, şi 
dacă va fi necesar, se vor monta acestea pentru calmarea traficului,în speranţa  reducerii 
numărului de accidente de circulaţie. 
    - Cursele de maşini, din cercetările făcute , nu numai acestea deranjează  dar  şi 
zgomotul produs de motociclete,  datorat ţevilor de eşapament modificate dar omologate 
de registrul auto român.  Se patrulează aceste zone pe timpul nopţii de către poliţia rutieră  
şi se doreşte a se propune  interzicerea motocicletelor în zona centrală –Strada Mărăşeşti , 
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Strada Nicolae Bălcescu, sperând  ca prin acest demers să nu se genereze  mutarea acestor 
raliuri  în altă zonă a oraşului. 
      În municipiul Bacău se vor monta cca 18 camere  video de supraveghere a  traficului 
în cele mai  importante intersecţii din municipiu. La nivelul Poliţiei  - Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Bacău, dispeceratul care va coordona  această activitate de 
supraveghere video este utilat, există monitoare , unităţi de memorie şi se aşteaptă 
demararea acestui program . 
 
       Dl. arhitect Cortez –  doreşte să ştie în ce oraşe  din lume s-a interzis accesul 
motocicletelor în zona centrală atâta timp cât maşinile au acces? 
 
       Dl.Comisar Nădejde - în condiţiile în care , traficul rutier aglomerat din zona 
centrală generează probleme , poliţia rutieră,  prin lege poate dispune măsuri de 
restricţionare a circulaţiei pe anumite sectoare de drum  pentru anumite categorii de 
vehicule. 
 
 
     Pentru dl.consilier Munteanu Petru – referitor  la preţul Ziarului Mesagerul , îi 
răspunde     dl.Tomescu Ion.: 
          - Acest răspuns a fost pregătit de ceva timp, dar nemaifiind interpelări pe această 
temă în şedinţele anterioare nu l-a citit. Un exemplar din ziarul Mesagerul se tipăreşte cu 
0,19 Ron/exemplar,  iar cheltuielile de distribuţie reprezintă 0,08 Ron/exemplar. Acest ziar 
nu beneficiază de cheltuieli suplimentare , fireşti pentru asemenea iniţiativă (cheltuieli de  
redactare materiale, realizare de fotografii, tehnoredactare ) . Concomitent cu apariţia 
acestui ziar,  au scăzut cheltuielile cu publicitatea făcute de primărie şi consiliul local cu 
30-40%. 
        - Lista apartamentelor vândute după 2004  -  direcţia de patrimoniu îi este 
subordonată  şi  poate spune că acestea sunt ocupate de chiriaşi iar  legea le permite să le 
cumpere. Va pune la dispoziţie într-o şedinţă viitoare o listă cu acestea. 
           - Referitor la vânzarea  strugurilor în această perioadă în acel spaţiu , aceasta a fost 
o soluţie provizorie pe o perioadă determinată, zona teatrului de animaţie este o zonă 
lipsită acum de orice altă activitate şi sigur acest fel de activitate  crează disconfort pentru 
cetăţenii de acolo. S-a amenajat totuşi cu un grup sanitar şi  coşuri menajere pentru buna 
desfăşurare a acestei  activităţi . Se va verifica , dar  în scurt timp, sigur,   va dispărea 
activitatea aceasta de acolo. 
          - Referitor la cumpărarea  Ziarul de Bacău, acesta este un act comercial care nu ţine 
de banul public , de primărie , fiind o problemă strict privată. 
 
          Dl.Preşedinte de şedinţă Bogdan Dan  mulţumeşte domnului Viceprimar Scripăţ 
pentru răspunsurile date consilierilor locali şi anunţă PAUZĂ –5 minute. 
 
            Nemaifiind discuţii şi interpelări ,  Dl. preşedinte de şedinţă îl invită pe  
dl. Viceprimar Scripăţ Constantin  să prezinte lista de invitaţi şi ordinea de zi a şedinţei 
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cu 2  puncte  peste ordinea de zi, respectiv punctele   nr. 29A  şi  29B. 
   Dl. Viceprimar Scripăţ  dă citire listei de invitaţi şi ordinii de zi a şedinţei, după 
cum urmează: 
 
1. Proiect de Hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului 
Bacău, Profesorului Dr.în istorie IOAN ( JEAN ) CIUTĂ din municipiul Bacău  

Iniţiatori  – CONSILIERI LOCALI – D-na Dima Carmen, D-na Sibişteanu Livia, 
Dl.Marcu Costică 
2.Proiect de Hotărâre privind desemnarea unor membri în comisia de examinare şi în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor , la examenul pentru ocuparea postului de director 
financiar – contabil la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
3. Proiect de Hotărâre privind  aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a 
Pieţei Centrale, Pieţei Sud, Pieţei de Gross şi a Bazarului Milcov din municipiul Bacău şi 
abrogarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.87/29.04.2002, modificată şi completată 
prin HCL nr.22/2006 şi HCL nr.349/2006 

      Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
4.Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii , din domeniul public în domeniul privat 
a unor bunuri, Puncte Termice şi Centrale Termice de Zonă din municipiul Bacău , 
reprezentând construcţii şi terenurile aferente acestora, disponibilizate în urma lucrărilor 
de modernizare , în vederea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare , 
în condiţiile legii. 
Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
5. Proiect de Hotărâre 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 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Protocolul 
nr.11241/37233/46903 din 30.12.2005 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr.9/19.01.2006 încheiat între Consiliul Judeţean Bacău prin Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Consiliul Local al 
Municipiului Bacău , ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii nr.85/2005 a Consiliului 
Judeţean Bacău. 

Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
7.Proiect de Hotărâre privind completarea HCL NR.360/2006 şi HCL  nr.156/2007 prin 
care s-au aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 şi respectiv anul 2008 în 
municipiul Bacău. 

           Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
8.Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi    
a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
9.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău , de la bugetul local a sumei de 165.000 RON , în vederea organizării împreună cu 
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Direcţia Agricolă Bacău, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău, a celei de a – 
XI –a ediţii a Festivalului „ Zilele Bacăului „ şi  Zilele Pensionarilor , ce vor avea loc la 
Bacău în perioada 4-7 octombrie 2007. 
         Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
10. Proiect de Hotărâre privind  modificarea Hotărârii nr.125/29.05.2002, a Consiliului 
Local al Municipiului Bacău, în vederea readucerii terenului în suprafaţă de 1457,99 mp, 
în domeniul public al municipiului Bacău , care a fost transmis în folosinţă Inspectoratului 
de Poliţie al Judeţului Bacău, din str.Oituz nr.29-31 Bacău. 

          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
11.Proiect de Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru 
personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitare de stat din municipiul 
Bacău , pentru anul şcolar 2007-2008 
           Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
12.Proiect de Hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău , ca membru , la Asociaţia 
Internaţională pentru Regenerarea Vecinătăţilor  aflate în criză – QUARTIERE EN 
CRISE- EUROPEAN REGENERATION AREAS NETWORK – The Internaţional 
Association for the Regeneration of Neighbourhoods in Crisis ( QeC-ERAN ) cu sediul la 
Bruxelles – Belgia . 
         Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
13.Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF- 
pentru obiectivul de investiţii nou: „ Construire strada Toporaşi ” din municipiul Bacău. 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
14.Proiect de Hotărâre privind aprobarea listelor nominale pentru luna OCTOMBRIE   
2007 a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de 
abonamente gratuite sau cu reducere  de 50% pentru transportul  urban cu mijloace de 
transport în comun pe o perioadă  de o lună sau trei luni  . 
          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
15.Proiect de Hotărâre privind completarea HCL NR.161/31.05.2007 prin care s-a 
aprobat  Lista finală a sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor înaintate spre finanţare 
de la bugetul local al municipiului Bacău, de către instituţii de cultură, mediu şi tineret , în 
baza prevederilor Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată  
          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău. 

 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
17.Proiect de Hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale din art.2 al HCL 
nr.200/31.07.2006, privind completarea HCL 118/2006, pentru aprobarea finanţării unor 
obiective de investiţii de interes local din municipiul Bacău , printr-un montaj financiar 
credit/obligaţiuni municipale în valoare de maximum 120 milioane RON , cu o maturitate 
de maxim 20 ani  
          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
18.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea unui Regulament privind regimul  
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tranzitării , staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor 
regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă 
pe raza municipiului Bacău, care va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 
2007. 
         Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
19.Proiect de Hotărâre de aprobare a Regulamentului privind păstrarea curaţeniei de 
către proprietarii de animale de companie, animale domestice si păsări in municipiul 
Bacău, care va intra în vigoare la data de 01 noiembrie 2007 

Iniţiatori-CONSILIERI LOCALI – D-ra Mironescu Roxana, Dl.Bîrzu Ilie şi 
Dl.Corodeanu Gabi 
20.Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnică de amenajare a teritoriului 
şi Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a 
documentaţiilor de urbanism de tip PUD şi PUZ şi a altor solicitări ale investitorilor 
persoane fizice şi juridice pentru reanalizarea unor obiective de investiţii în municipiul 
Bacău . 

 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de Herghelegiu 
Anna- Marie din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
22.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren 
situate in intravilanul Municipiului Bacau. 
          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
23.Proiect de Hotărâre privind prelungirea duratei prevăzuta in contractele de 
concesionare încheiate pentru o perioada de 10 ani intre Consiliul Local al Municipiului 
Bacău si beneficiarii construcţiilor – titulari ai contractelor de concesionare, pentru o 
perioada egala cu cel mult jumătate din durata iniţială a contractului 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
24. Proiect de Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, 
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M , GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , 
 STR . SUBLOCOTENENT ADAM , NR.22, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulară . 
      BENEFICIAR :   STAN VASILICA , din Bacău  

Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
25.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ , STR.IONIŢĂ SANDU STURZA NR.108, din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară . 
      BENEFICIAR :  HERGHELEGIU ANNE MARIE , din Bacău  
          Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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26.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, 
PENTRU CONSTRUIRE  COMPLEX COMERCIAL DE TIP « MALL »,  STR.  
REPUBLICII, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulara . 
      BENEFICIARI:   MLS PROIECT BACAU, COSA GIURGI, SRAER VICTOR, 
COSA MARIA, NITA VASILE,  ARMAN CLAUDIU, PARASCHIV MARIAN, TOTAL 
ADVISOR INSURANCE BROKER, TRICOTEX 
              Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
27.Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării unor tarife de călătorie, cu mijloacele 
de transport în comun , începând cu data de 01 octombrie 2007, activitate realizată de către 
S.C TRANSPORT PUBLIC S.A Bacău, în calitate de operator- concesionar al serviciului 
de transport public de călători , în municipiul Bacău. 
           Iniţiatori – CONSILIERI LOCALI – Dl.Lucaş Laurian Iulian, D-ra Pădureanu 
Rodica-Lenuţa , Dl.Damian Aurel  
28.Proiect de Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău a contestaţiei înregistrate cu nr.38036 din 10.09.2007 formulată de către  Asociaţia 
Colegiul Naţional Pedagogic şi Teologic , Sfântul Voievod  Ştefan cel Mare , asociaţie 
reprezentată de preşedintele acesteia Botomei Vasile , cu sediul în Bacău , strada Spiru 
Haret , nr.6 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
29.DIVERSE  
PESTE ORDINEA DE ZI  

29A.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza „Studiu de fezabilitate” a obiectivului de investiţii „Reabilitarea instalaţiei 
de termoficare de bază din CET Bacău – înlocuirea Boilerului de Baza nr. 1”, precum şi 
indicatorii economico-financiari, pentru realizarea acestei investiţii 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
29B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei privind pe 

dl.HAISAN CONSTANTIN din Bacău, str.9 Mai bl.15/A/16, în vederea acordării 
drepturilor prevăzute de Legea nr.341/2004. 
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici face următoarea precizare : 
În conformitate cu ART. 43 Alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 , republicată : 
 
     „Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în 
condiţiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face 
numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai 
cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe 
proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 43. 
     
       Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici –întreabă dacă există observaţii la ordinea de 
zi prezentată ? 
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       D-ra consilier Mironescu Roxana , doreşte să facă o propunere de modificare a 
ordinii de zi prezentată.  Ţinând cont de faptul că în sală se află reprezentanţii Poliţiei, 
Inspectoratului Şcolar Judeţean, etc . ,  propune ca după primul punct al ordinii de zi să fie 
luate în discuţie ,  cu prioritate , punctele 11 şi 18 din dispoziţia prezentată. 
 
        Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru  
a-şi exprima votul în legătură cu ordinea de zi prezentată , cu modificările propuse prin 
amendamentul D-rei consilier Mironescu Roxana : 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT    
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ    
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X    
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL Ieşit din sală    
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 19 -  

 
 Cu 19 de voturi „pentru“ ordinea de zi împreună cu modificările şi completările 
făcute  , a fost aprobată. 
 
     Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici întreabă DACĂ EXISTĂ VREO SITUAŢIE 
DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE 
DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN  CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ŞI ART.77 
DIN LEGEA NR.393/2004, ŞI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAŢI ÎN 
ACEASTĂ SITUAŢIE SĂ ANUNŢE.  



 17

 
   Dl.Consilier Bîrzu Ilie  anunţă că la  punctul 22 al ordinii de zi este incompatibil, 
deoarece în tabel  la poziţia nr.7,  propus pentru concesionări,  există  dl. Barzu 
Constantin care îi este rudă. 
 
  
  1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei 
consilier Dima Carmen  ,  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, 
Profesorului Dr.în istorie IOAN ( JEAN ) CIUTĂ din municipiul Bacău  

Iniţiatori  – CONSILIERI LOCALI – D-na Dima Carmen, D-na Sibişteanu Livia, 
Dl.Marcu Costică 

 
          D-na  consilier Dima Carmen – este o datorie  şi în acelaşi timp o onoare de a 
identifica pe cei  care au adus o contribuţie importantă în acest municipiu.  Unul dintre 
aceştia este şi dl. Profesor Dr. în istorie IOAN ( JEAN ) CIUTĂ , care  i-a fost şi  
profesor la Liceul G.Bacovia . A publicat peste 500 articole în publicaţii  şi  reviste 
istorice , autor a 9 volume de scrieri  istorice, a participat la simpozioane ştiinţifice atât la 
nivel local cât şi internaţional şi nu în ultimul rând este iniţiatorul  manifestării „ Zilelor 
Bacăului  ” .Îl felicită şi îi doreşte viaţă lungă.  

  
  Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul  de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.( Aparatul permanent de analiză şi 
elaborare a documentelor Consiliului Local  ). 
        Se prezintă raportul  comisiei  de specialitate  4  în vederea avizării proiectului de 
hotărâre,    favorabil. 
 

D-na consilier Sibişteanu Livia – îşi exprimă mulţumirea pentru că autoritatea 
locală ţine cont de propunerile consilierilor privind acordarea titlului de „ CETĂŢEAN 
DE ONOARE ”  unor personalităţi   băcăuane. Anunţă  că următorii pe lista comisiei de 
cultură sunt domnii profesori Zaharia şi Mitrea , iar PSD va propune şi  pe dl. Petru 
Plăcintă. 

Dl.Profesor Jean Ciută face parte din acea categorie de profesori care şi-a menţinut 
respectul pentru profesie şi cercetarea în domeniul istoriei , impunând respect şi nefăcând 
niciodată un compromis în întreaga  sa cariera  didactică. 
 
    Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 
 
        S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind 
conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, Profesorului Dr. în 
istorie Ioan (Jean) Ciută din municipiul Bacău  
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1. Consilieri prezenţi  -  20  
2. Numărul consilierilor care au votat   -19 
 

              Număr de voturi Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1 Se conferă „TITLUL DE CETĂŢEAN DE 
ONOARE” al municipiului Bacău, domnului Profesor 
Dr. în istorie Ioan (Jean) Ciută din Municipiul Bacău, str. 
Războieni nr. 32.  S-a adoptat 
 

19 0 0 

2. Art. 2. Titlul, Diploma şi Cheia Oraşului vor fi  
ridicate direct de persoana în cauză. S-a adoptat 
 

19 0 0 

 
 
     Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin - îi înmânează domnului Profesor Dr. în istorie 
Ioan (Jean) Ciută Diploma de  CETĂŢEAN DE ONOARE  şi Cheia Oraşului Bacău. 
 
       Dl.Profesor Ciută Jean – mulţumeşte  pentru această distincţie   domnului primar şi 
tuturor consilierilor locali şi promite că va activa şi în continuare pentru comunitatea 
locală, lucru pe care îl face cu cinste şi onoare de peste 50 ani . Doreşte ca pentru anul 
2008 când Bacăul  va împlini 600 de ani de atestare documentară să se colaboreze cu 
arhitecţi şi  sculptori în execuţia  unui  grup statuar care să fie amplasat în faţa Casei de 
Cultură şi care să reprezinte toţi înaintaşii care au contribuit de-a lungul vremii la 
imaginea acestui oraş- Alexandrul cel Bun ( ctitorul acestui Oraş ), Ştefan cel Mare şi 
Alexăndrel ( nepotul lui  Ştefan cel Mare) care a avut cetate de scaun în acest municipiu. 
 
    2. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea unui Regulament privind regimul tranzitării , staţionării, 
parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a 
serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului 
Bacău, care va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2007. 
         Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI  BACAU 
   
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia  Juridică şi Administraţie 
Locală , Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport , Serviciul 
Energetic , Reţele şi Avize ). 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 ( Dl.Consilier Lucaş Laurian se 
abţine ) , 3 , 4 şi 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. 
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          Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin –  a avut loc dezbaterea publică  a acestui 
proiect de hotărâre   pe data de 25.09.2007 împreună cu toţi operatori de transport şi 
instituţiile  abilitate, Poliţia municipiului şi toţi consumatorii acestui serviciu. 
 
    Dl.Secretar Popovici Ovidiu Nicolae - informează consilierii locali , că au la mapă,   
în urma dezbaterii publice din data de 25.09.2007 a proiectului de hotărâre, 
recomandările propuse de cetăţeni , de către instituţiile abilitate , respectiv Poliţia 
municipiului Bacău ,  Poliţia Primăriei Municipiului Bacău, inclusiv de către operatorii 
de transport , modificări  care sunt propuse  a fi aduse  acestui proiect .  Ar trebui supuse 
la vot ca iniţiativă , ca amendament din partea d-rei consilier Mironescu . 
 
    Nemaifiind discuţii,   Dl. Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici face apelul domnilor 
consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu  amendamentele prezentate la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Regulament privind regimul tranzitării , 
staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate 
speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe 
raza municipiului Bacău, care va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 
2007 . Amendamentele s-au făcut în urma dezbaterii publice a proiectului . 
 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT    
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X    
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 -  
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 Cu 20 de voturi „pentru“ amendamentele  propuse  la acest proiect de hotărâre   ,  
au fost  adoptate. 
 
         Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima 
votul în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Regulament privind 
regimul tranzitării , staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a 
serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru 
transport marfă pe raza municipiului Bacău, care va intra în vigoare începând cu data de 
01 noiembrie 2007,  cu amendamentele deja  adoptate  
 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT    
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X    
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 -  

 
     Cu  20 voturi  „pentru“   proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Regulament 
privind regimul tranzitării , staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor 
regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi 
pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, care va intra în vigoare începând cu 
data de 01 noiembrie 2007,   cu amendamente,  a fost adoptat. 
 



 21

 
 
    3. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul nedidactic 
din unităţile de învăţământ preuniversitare de stat din municipiul Bacău , pentru anul şcolar 
2007-2008 
           Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul   de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Economică ) . 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 şi 4  în vederea avizării proiectului 
de hotărâre, favorabile. 
 
          Dl.viceprimar Scripăţ Constantin- acest proiect a apărut şi  ca urmare a înfiinţării 
unei noi unităţi de învăţământ -  Liceul Teologic Catolic , motiv pentru care trebuie 
aprobat personal nedidactic –auxiliar . 
 
           Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

         S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea suplimentării numărului de  posturi 
pentru personalul nedidactic din unităţile de învăţământ    preuniversitare de stat din municipiul Bacău, pentru anul şcolar  
2007- 2008 
         1. Numărul consilierilor prezenţi   - 20  

                   2.Numărul consilierilor care au votat - 20 
fochist bucătar Numar de voturi  

 
NR. 
CRT. 

UNITATEA  DE    
ÎNVĂŢĂMÂNT la care se 

aproba suplimentarea 
numarului de posturi 

pentru personalul 
nedidactic în anul  şcolar  

2007-2008 

TOTAL  
din care 

Îngrijitor paznic 

  

spălătoreasă Muncitor 
necalificat

Pentru Contra Nule 

1. LICEUL TEOLOGIC  
ROMANO CATOLIC S-a 
adoptat 

9,5 3 2 1 2 1 0,5 20 0 0 

2. COLEGIUL TEHNIC D. 
MANGERON S-a adoptat 

2 1 1 - - - - 20 0 0 

3. COLEGIUL TEHNIC M.V. 
KARPEN  S-a adoptat 

2 1 1 - - - - 20 0 0 

4. COLEGIUL PEDAGOGIC 
STEFAN CEL MARE  S-a 
adoptat 

1 1 - - - - - 20 0 0 

5. COLEGIUL NAŢIONAL V. 
ALECSANDRI  S-a adoptat 

1 - 1 - - - - 20 0 0 

6. COLEGIUL ECONOMIC 
ION GHICA  S-a adoptat 

2 1 1 - - - - 20 0 0 

7. ŞCOALA MIRON COSTIN 
S-a adoptat 

1 - 1 - - - - 20 0 0 

8. ŞCOALA AL.I. CUZA S-a 
adoptat 

1 - - 1 - - - 20 0 0 

9. ŞCOALA NR. 6 D. 
LEONIDA  
S-a adoptat 

2 1 1 - - - - 20 0 0 

10. GRĂDINIŢA NR. 33 S-a 
adoptat 

1 1 - - - - - 20 0 0 

11. GRĂDINIŢA NR. 31 S-a 
adoptat 

1 1 - - - - - 20 0 0 
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12. GRĂDINIŢA NR. 28 S-a 
adoptat 

2 1 1 - - - - 20 0 0 

13. GRĂDINIŢA NR. 21 S-a 
adoptat  

2 2 - - - - - 20 0 0 

14. GRĂDINIŢA NR. 27 S-a 
adoptat 

1 1 - - - - - 20 0 0 

15. GRĂDINIŢA NR. 17 S-a 
adoptat 

1 1 - - - - - 20 0 0 

 TOTAL 29,5 15 9 2 2 1 0,5 20 0 0 
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        Dl.Preşedinte de şedinţă , Bogdan Dan – propune ca punctul 20 al ordinii de zi, să 
fie discutat înainte  deoarece există o comisie din care  fac parte  reprezentanţii  unor 
instituţii cu funcţii de răspundere,  pentru ca aceştia să  poată părăsi sala de şedinţe 
pentru reluarea  activitatăţii zilnice  
 
        Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima 
votul în legătură cu propunerea domnului Bogdan Dan .  
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT    
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X    
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 

 
     Cu  20 voturi  „pentru“   propunerea  a fost aprobată . 
 
    4. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre constituirea Comisiei Tehnică de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru 
analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism 
de tip PUD şi PUZ şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru 
reanalizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău . 

 Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul   de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. ( Direcţia Urbanism ) . 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 ( fiind făcute  câteva  
 propuneri ) , 3,  4  şi 5  în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
 
          Dl.consilier Lucaş Laurian – consideră că este incredibil dar şi  dl.primar 
Stavarache face ceva legal. Această comisie conform legii trebuia să fie lucrativă de mulţi 
ani. Avizarea  documentaţiilor de specialitate se făcea doar  de către  comisia de urbanism 
din cadrul consiliului local. Există în sfârşit o comisie formată din  personalităţi de  
specialitate şi publice . Se întreabă  ce o să se întâmple de la anul când , după alegeri, va 
trebui probabil  schimbată şi  componenţa  acestei comisii. Le doreşte succes membrilor 
comisiei care vor fi desemnaţi azi.  
 
     Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 
 

          S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  
hotărâre privind  constituirea Comisiei Tehnică de amenajare a teritoriului şi Urbanism 
pentru analizarea  solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de 
urbanism de tip PUD şi PUZ şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice 
pentru realizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău 
 

1.   Consilieri prezenţi   - 20 
      2.Numărul consilierilor care au votat  - 20 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. 
 

  Art.unic –  Se aprobă constituirea Comisiei Tehnică de amenajare a 
teritoriului şi Urbanism, pentru analizarea  solicitărilor pentru concesionarea 
unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism de tip PUD şi PUZ şi a altor 
solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru realizarea unor 
obiective de investiţii, în concordanţă cu Planul Urbanistic General al 
Municipiului Bacău, al Regulamentului de Urbanism şi a legislaţiei în vigoare, 
în următoarea componenţă : 
ing. ROMEO STAVARACHE - Primarul Municipiului Bacău – Preşedinte 
S-a adoptat 

18 2 0 

2. cons. jr. POPOVICI OVIDIU NICOLAE - Secretarul Municipiului Bacău-
membru S-a adoptat 

19 1 0 

3. arh. SILVIAN CORTEZ - Arhitectul Şef  al Municipiului  Bacău – membru 
S-a adoptat 

19 1 0 

4. Ing.GIOSEANU CONSTANTIN –Administrator Public al Municipiului Bacău 
–membru   S-a adoptat 

17 3 0 

5. RUSU IONEL –Dir.Executiv Poliţia Primăriei Municipiului Bacău –membru  
S-a adoptat 

19 0 1 
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6. arh. GELU TUDORACHE - Şeful Ordinului Arhitecţilor din România- filiala 
Bacău-Neamţ – membru  S-a adoptat 

20 0 0 

7. VIOREL BOICIUC - Şeful Inspectoratului de Stat în Construcţii Bacău –
membru m S-a adoptat 

20 0 0 

8. MIRCEA SANDULESCU –arhitect  membru  S-a adoptat 18 1 1 
9. Dr.Popescu Mihaela –Dir.Autoritatera de Sănătate Publică a Jud.Bacău – 

membru   S-a adoptat 
18 2 0 

10. CORINA PRICOPIE- Dir.al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău –
membru  S-a adoptat 

18 2 0 

11. DORIN ROMAN –ofiţer specialist la Poliţia Rutieră Bacău –membru  
S-a adoptat 

20 0 0 

12.     Secretar al comisiei va fi  Nicoleta Lăcrămioara Ciobanu – consilier al  
Compartimentului Concesionări  din cadrul Primăriei Municipiului  Bacău 
S-a adoptat 

19 1 0 

0 Art.2 –Comisia prevăzută la art.1 îşi va începe mandatul cu data de 01.10.2007 
S-a adoptat 

20 0 0 

 
 
      5. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind desemnarea unor membri în comisia de examinare şi în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor , la examenul pentru ocuparea postului de director financiar – 
contabil la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul   de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. ( Direcţia Juridică şi Administraţie 
Locală ) . 
          Se prezintă raportul  comisiei de specialitate  5  în vederea avizării proiectului de 
hotărâre, favorabil. 
 
     Nefiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 
 
           S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul 
de  hotărâre privind    desemnarea unor membri în comisia de examinare şi în comisia de  
solutionare a contestaţiilor, la examenul  pentru ocuparea postului de director financiar- 
contabil la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău 
  

1.   Consilieri prezenţi  - 20 
2. Numărul consilierilor care au votat  -20 
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NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1. – Se aprobă numirea în comisia de examinare pentru ocuparea 
postului de director financiar- contabil la Spitalul de Pneumoftiziologie 
Bacău, a d-lui Pădureanu Leonard Stelian – Director Executiv al 
Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 
S-a adoptat 

18 1 1 

2. Art.2. - Se aprobă numirea în comisia de soluţionare a contestaţiilor la 
examenul organizat pentru ocuparea postului de director financiar- 
contabil la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, a d-lui cons.jr. 
Popovici Ovidiu Nicolae – secretarul municipiului Bacău. 
S-a adoptat 

18 1 1 

3. Art.3. – Se aprobă, ca numirea celor 2 membri în cele 2 comisii, să se 
facă până la ocuparea definitivă a postului scos la concurs. 
S-a adoptat 

17 1 2 

 
 
      6. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a Pieţei Centrale, 
Pieţei Sud, Pieţei de Gross şi a Bazarului Milcov din municipiul Bacău şi abrogarea 
Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.87/29.04.2002, modificată şi completată prin HCL 
nr.22/2006 şi HCL nr.349/2006. 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul   de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. ( Direcţia Administraţia Pieţelor ) . 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 3 şi  5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
          Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin  – acest proiect de hotărâre  era necesar 
deoarece peste câteva zile se va inaugura  mult aşteptata Piaţa de Gross  în municipiul 
Bacău. 

 

          Nemaifiind discuţii, dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu  proiectul de hotărâre  : 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
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4 BOGDAN DAN X    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 

 
 
      Cu 20  voturi „ pentru“,    proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de 
Organizare şi Funcţionare a Pieţei Centrale, Pieţei Sud, Pieţei de Gross şi a Bazarului 
Milcov din municipiul Bacău şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local Bacău 
nr.87/29.04.2002, modificată şi completată prin HCL nr.22/2006 şi HCL nr.349/2006, 
 a fost  adoptat  . 

 

      7. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea trecerii , din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri, 
Puncte Termice şi Centrale Termice de Zonă din municipiul Bacău , reprezentând 
construcţii şi terenurile aferente acestora, disponibilizate în urma lucrărilor de  
modernizare , în vederea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare , în 
condiţiile legii. 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele   de resort din cadrul Primăriei îşi dau  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele  favorabile. ( Direcţia Patrimoniu şi Direcţia 
Economică  ) . 
          Se prezintă rapoartele  comisiei de specialitate 1,2 ( dl.consilier Lucaş Laurian se 
abţine ),   3 şi  5  în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. 
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     Nefiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 
 

 

   S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  
hotărâre privind aprobarea trecerii, din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri, 
Puncte Termice şi Centrale Termice de Zonă din municipiul Bacău, reprezentând 
construcţii şi terenurile aferente acestora disponibilizate în urma lucrărilor de modernizare, 
în vederea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în condiţiile legii. 
 

1.   Consilieri prezenţi   - 20 
3. Numărul consilierilor care au votat  - 18 
4.  

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE

1. Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat, a bunurilor, 
reprezentând 4 Puncte Termice şi 2 Centrale Termice de Zonă din municipiul 
Bacău disponibilizate în urma lucrărilor de modernizare, reprezentând construcţii 
şi terenurile aferente acestora, în scopul vânzării la licitaţie publică organizată în 
condiţiile legii, identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. S-a adoptat 

15 3 0 

2. Art. 2. Se aprobă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, organizată 
în condiţiile legii, a bunurilor reprezentând construcţiile şi terenurile aferente a 4 
Puncte Termice şi 2 Centrale Termice de Zonă, din municipiul Bacău, 
disponibilizate în urma lucrărilor de modernizare, identificate în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre. S-a adoptat 

15 3 0 

3. 
 

Art. 3. Se aprobă Rapoartele de Evaluare şi preţurile de pornire la licitaţie 
prevăzute în raport pentru fiecare obiectiv ce se scoate la vânzare prin licitaţie, 
după cum urmează: 
1.Punctul Termic dezafectat nr. 37, Bacău, str. Victor Babeş, anexa nr.2A. 
S-a adoptat 

15 3 0 

4. 2.Punctul Termic dezafectat nr. 152 Bis, Bacău, str. Radu Negru, anexa nr. 2B 
S-a adoptat 

15 3 0 

5. 3.Punctul Termic dezafectat nr. 59 Bis, Bacău str. 22 Decembrie, anexa nr. 2C 
S-a adoptat 

15 3 0 

6. 4. Punctul Termic dezafectat nr. 23 Bacău, str. Teiului (în incinta S.C. SOMA  
S.A.). Anexa nr. 2 D. S-a adoptat 

15 3 0 

7. 5. Centrala Termica dezafectată, Bacău str. Energiei nr. 24, sc. C,demisol, anexa 
nr. 2 E. S-a adoptat 

15 3 0 

8. 6. Centrala Termică, dezafectată Bacău str. Cuza Vodă nr. 8, anexa nr.2 F. 
S-a adoptat 

15 3 0 



 30

9. Art. 4. (1) Se aprobă conţinutul Dosarelor de prezentare, pentru fiecare 
obiectiv ce se scoate la vânzare prin licitaţie, care conţin caietul de sarcini 
şi contractul cadru de vanzare-cumpărare. 
  (2) Dosarele de prezentare sunt întocmite pentru următoarele bunuri: 
1.Punctul Termic dezafectat nr. 37 Bacău, str. Victor Babeş, anexa nr. 3 
A. 
2.Punctul Termic dezafectat nr. 152 Bis Bacău, str. Radu Negru, anexa nr. 
3 B 
3.Punctul Termic dezafectat nr. 59 Bis, Bacău str. 22 Decembrie, anexa 
nr. 3C  
4. Punctul Termic dezafectat nr. 23 Bacău, str. Teiului (în incinta S.C. 
SOMA S.A.) Anexa nr. 3 D. 
5. Centrala Termică dezafectată, Bacău str. Energiei nr. 24 sc. C, demisol, 
Anexa nr. 3 E. 
6. Centrala Termică dezafectată, Bacău str. Cuza Vodă nr. 8, anexa nr. 3F 
S-a adoptat. 

15 3 0 

10. 
 

Art. 5. Se aprobă constituirea Comisiei de licitaţie şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, cu remunerarea membrilor acestora conform legii, în 
următoarea componenţă: 
I.Comisia de licitaţie 

1.Scripăţ Constantin           – Viceprimar                                  – preşedinte 
S-a adoptat 

15 3 0 

11. 2.Popovici Ovidiu-Nicolae – secretar                                         – membru 
S-a adoptat 

15 3 0 

12. 3.Pircu Gavril                     – director                                           – membru 
S-a adoptat 

15 3 0 

13. 4.Pădureanu Leonard      –director şi reprezentant al D.G.F.P.   - membru     
S-a adoptat 

15 3 0 

14. 1. Marica Dumitru         – Şef  Birou Patrimoniu S.C. CET S.A. – membru 
S-a adoptat 

15 3 0 

15. 2. Mironescu Roxana          – consilier municipal                  – membru 
S-a adoptat 

15 3 0 

16. 3. Bîrzu Ilie                         – consilier municipal                  – membru 
S-a adoptat 

15 3 0 

17. În calitate de secretar al comisiei se numeşte d-na Năstase Daniela inspector 
la Direcţia de Patrimoniu.  S-a adoptat 

15 3 0 

20. II.Comisia de soluţionare a contestaţiilor  
1.Jinga Maria                 – Director                  – preşedinte  S-a adoptat 

15 3 0 

21. 2.Gavrilescu Corneliu     - consilier juridic      – membru S-a adoptat 15 3 0 
22. 3.Lepădatu Maria          – Consilier juridic      – membru  S-a adoptat 15 3 0 
23. 4.Vieriu Dorin               – Consilier municipal – membru  S-a adoptat 15 3 0 
24. 5.Lupu Stănică-Gabriel – Consilier municipal – membru  S-a adoptat 15 3 0 
25. În calitate de secretar al Comisiei se numeşte d-na Cioclu Elena, consilier 

la Direcţia Patrimoniu.  S-a adoptat 
15 3 0 

28. Art. 6. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, să semneze în faţa 
notarului public, Contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor care vor fi 
vândute la licitaţie, prevăzute la art. 2 respectiv în Anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre.  S-a adoptat 

15 3 0 

29.     Art. 7. Anexele nr. 1, nr. 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E , 2 F şi nr. 3 A, 3 B, 3 C, 3D, 
3 E, şi 3 F fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  S-a adoptat 

15 3 0 
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         Dl.consilier Munteanu Petru – doreşte să discute la punctul 4 al ordinii de zi şi 
constată că acest punct s-a  votat.  
            
         Dl.Secretar Popovici Ovidiu Nicolae  -va trebui să întrebe preşedintele de şedinţă,  
dacă poate lua cuvântul. 
 
         Dl. preşedinte de şedinţă Bogdan Dan –consideră că nu este vina dumnealui că dl. 
consilier Munteanu  a  ieşit din sală la discutarea acestui punct de pe ordinea de zi. 
 
        Dl.consilier Munteanu Petru – doreşte să discute la punctul 4 al ordinii de zi  
deoarece  trebuie să spună că acolo sunt nişte nereguli. 
 
 
            Dl.consilier Lucaş Laurian – consideră că dacă sunt nereguli şi ilegalităţi ar trebui 
ca dl. consilier Munteanu  să fie lăsat să îşi exprime punctul de vedere. 
 
       Dl. consilier Bogatu George propune să se discute din nou despre punctul 4, la 
Diverse. 
 
         Dl. preşedinte de şedinţă Bogdan Dan – supune la vot propunerea domnului 
consilier Bogatu George de a discuta asupra acestui punct la  - Diverse . 
 
       D-ra consilier Pădureanu Rodica –intervine şi roagă să fie lăsat  dl. consilier 
Munteanu să îşi exprime punctul de vedere. 
 
        Dl.consilier Munteanu Petru – nu este de acord să vorbească mai târziu şi este 
nemulţumit că s-a discutat  acest proiect. 
 
         Dl. Secretar Popovici Ovidiu Nicolae  –  vine cu aceeaşi sugestie  de a supune la vot 
propunerea domnului consilier Bogatu George de a discuta asupra acestui punct la  -
Diverse . 
 
         Dl.consilier Munteanu Petru – nu este vina dumnealui că d-ra  consilier Mironescu 
a propus discutarea punctelor 18,11,20 , 1 şi nu mai ştia  unde s-a ajuns cu ordinea de zi . 
Dacă există  demnitate şi onoare,  va fi lăsat să vorbească. Nu aşa funcţionează o şedinţă 
de consiliul local. 
 
      Dl. Secretar Popovici Ovidiu Nicolae ,  precizează că toate modificările care s-au 
făcut asupra ordinii de zi,  s-au realizat şi cu votul dumnealui. Cine l-a oprit să i-a cuvântul 
la punctul 4  al ordinii de zi ? 
 
        Dl.consilier Munteanu Petru – necesităţile fiziologice l-au oprit să ia cuvântul la 
acest punct al ordinii  de zi. 
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            Dl. Secretar Popovici Ovidiu Nicolae –  trebuia  ca dl. consilier să ceară  o pauză. 
 
 
           Dl.consilier Munteanu Petru – întreabă care a fost avizul de legalitate  de la 
comisia de urbanism la acest proiect? 
 
            Dl. Secretar Popovici Ovidiu Nicolae –comisia de urbanism nu dă aviz de legalitate 
la proiecte. Legea condiţionează existenţa avizului. 
 
                     
           Dl.consilier Lupu Gabriel Stănică – este bine să nu planeze suspiciuni   şi acest 
lucru se poate face numai  prin  exprimarea  punctului  de vedere de către dl. consilier 
Munteanu . 
 
             Dl.consilier Bogatu George  – aminteşte un punct din regulament care spune că 
preşedintele de şedinţă conduce desfăşurarea şedinţei  şi în cazul în care nu se respectă 
acest lucru , şedinţa se poate  suspenda. 
  
         Dl.consilier Munteanu Petru – societatea care a întocmit raportul de evaluare este 
de competenţa DNA-ului . 
              
           Dl.consilier Bogdan Dan  – propune  suspendarea lucrărilor şedinţei  şi propune o  
pauză de 10 minute.  
 
              Dl.consilier Munteanu Petru – va face o declaraţie publică cu tot ceea ce s-a 
întâmplat acolo cu acele puncte termice  şi de amestecul unor consilieri locali în 
achiziţionarea spaţiilor respective.  Practic  ceea ce se întâmplă  este o mizerie. 
 
 
       8. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre 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 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul   de resort din cadrul Primăriei îşi dă  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul   favorabil. ( Serviciul Cabinet Primar  ) . 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1,2 , 3, 4  şi  5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
       Dl. Vicepripar Scripăţ Constantin – necesitatea acestui proiect de hotărâre a 
apărut deoarece a  început anul şcolar  există   modificări  în structura organizatorică a 
consiliului local şi a primăriei, schimbându-se persoane care sunt direct responsabile. 
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       Dl. consilier Bogatu George – este nemulţumit de repartizarea  consilierilor la şcoli 
şi  nu ştie care au fost criteriile de repartizare  .Constată că acest lucru este făcut de fapt 
de o persoană care nu are nici o tangenţă cu învăţământul – dl.Monoranu şi nu crede că 
acest lucru trebuie lăsat la îndemâna oricui. De exemplu: D-na consilier Sibişteanu Livia  
- profesor cu experienţă,  este repartizată la o Grădiniţă , dl.consilier  Danciu Petru  este 
repartizat la Liceul Sportiv,  atâta timp cât printre consilierii locali se află 3 profesori de 
sport, iar dl.consilier  Corodeanu Gabi –profesor de sport este repartizat la o şcoală 
normală.  
 
        Dl.preşedinte de şedinţă Bogdan Dan - propune scoaterea acestui proiect de 
hotărâre de pe ordinea de zi şi reîntocmirea acestuia în urma consultării cu specialişti , în 
aşa fel ca cei repartizaţi să eficientizeze activitatea şcolilor şi liceelor. 
 
          Nemaifiind discuţii, dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu   scoaterea de pe ordinea de zi a proiectul de 
hotărâre  : 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 
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      Cu 20  voturi „ pentru“   proiectul de hotărâre 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,   
 a fost scos de pe ordinea de zi  . 

 
Dl.consilier Marcu Costică – consideră că acolo sunt nişte disfuncţionalităţi,  

reprezentantul consiliului local face parte  şi  din consiliul de administraţie cât şi din 
comisia de evaluare a calităţii din şcoala respectivă. 
 
      9. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Protocolul nr.11241/37233/46903 din 
30.12.2005 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău 
nr.9/19.01.2006 încheiat între Consiliul Judeţean Bacău prin Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Consiliul Local al Municipiului Bacău , 
ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii nr.85/2005 a Consiliului Judeţean Bacău. 

Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul   de resort din cadrul Primăriei îşi dă  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul   favorabil. ( S.P.A.S  ) . 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate 1, 4  şi  5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
           Nefiind discuţii, dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu  proiectul de hotărâre  : 
 

 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
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14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 

 
    Cu  20 voturi  „pentru“   proiectul de hotărâre  privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 
la Protocolul nr.11241/37233/46903 din 30.12.2005 aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Bacău nr.9/19.01.2006 încheiat între Consiliul Judeţean Bacău prin 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Consiliul Local al 
Municipiului Bacău , ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii nr.85/2005 a Consiliului 
Judeţean Bacău,  a fost adoptat. 

 
     10. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  
d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind completarea HCL NR.360/2006 şi HCL  nr.156/2007 prin care s-au 
aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 şi respectiv anul 2008 în municipiul 
Bacău. 

Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau  acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile. ( Direcţia Administraţia Pieţelor 
şi Direcţia Impozite şi Taxe Locale)  . 
          Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4  şi  5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
           Dl.Viceprimar Scripăţ Constantin – apariţia unei  noi pieţe în municipiul Bacău 
împlică şi apariţia unor taxe care trebuiesc practicate. 
 
           Nemaifiind discuţii, dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu  proiectul de hotărâre  : 
 

 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
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4 BOGDAN DAN X    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 

 
        Cu  20 voturi  „pentru“  ,  proiectul de hotărâre  privind completarea HCL 
NR.360/2006 şi HCL  nr.156/2007 prin care s-au aprobat impozitele şi taxele locale pentru 
anul 2007 şi respectiv anul 2008 în municipiul Bacău ,  a fost adoptat. 

 

 

    11.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui  
Viceprimar Scripăţ Constantin  ,  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi  a Programului de 
investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

  Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.(Direcţia Economică , Direcţia 
Tehnică ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1, 2 , 3,  4  şi 5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 
 
        Nefiind discuţii, Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre , în forma prezentată: 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
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2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 

 
     Cu  20 voturi  „pentru“,    proiectul de hotărâre  privind  aprobarea rectificării Bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi  a Programului de investiţii pe anul 2007, ale Consiliului Local al 
Municipiului Bacău , a fost adoptat. 

 

 

   12.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui  
Viceprimar Scripăţ Constantin  ,  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , de la 
bugetul local a sumei de 165.000 RON , în vederea organizării împreună cu Direcţia Agricolă 
Bacău, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău, a celei de a – XI –a ediţii a 
Festivalului „ Zilele Bacăului „ şi  Zilele Pensionarilor , ce vor avea loc la Bacău în perioada 
4-7 octombrie 2007. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.(Direcţia Economică , Serviciul 
Cabinet Primar ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1  şi 4  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 
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         Dl.consilier Lucaş Laurian – este un festival de tradiţie , deranjează că cifrele 
scad  de la an la an iar  acum  va ţine doar 3 zile . Roagă să nu se bagatelizeze o astfel de 
manifestare. Solicită dublarea sumei şi un nou proiect  de hotărâre cu  desfăşurător a 
activităţilor,  mai bine reprezentate.  
           D-ra Consilier Mironescu Roxana -  a solicitat informaţii de la domnul Tomescu 
şi a întrebat dacă este  suficient bugetul alocat. Nu participă artişti de mâna a doua la 
această sărbătoare  ,  ci de prim rang. Bacăul este un oraş în permanentă efervescenţă dar 
banii se alocă pe o activitate justificată şi cu introducere de simpozioane , lansări de 
carte, etc. Consideră că  sunt suficiente 3 zile . 
        Dl.Tomescu Ion -  calitatea spectacolelor a crescut . Au început să vină  tot mai 
mulţi parteneri. Durata de 5-6 zile ar însemna să se  dilueze manifestarea .Există o 
sumedenie de  acţiuni culturale ,  cu rezerva că acestea au  grad de adresabilitate la public 
mai mic sau mai mare. Niciodată,  de când se organizează aceste zile ale Bacăului nu s-a 
intervenit  pe componenta culturală . Şi  în aceste zile este programată vizita unui 
membru al Academiei din Republica Moldova . 
       De asemenea,  se vor organiza acţiuni ca ALIMEXPO şi AGROMEXPO ţinând cont 
că  este început de octombrie şi coincide cu Ziua Recoltei, toate acestea desfăşurându-se 
în aer liber. 
 
        Dl.consilier Lucaş Laurian-  este curios totuşi când se fac selecţiile de oferte 
pentru festival ,  la scenic, pirotehnie, lumini –cum se fac pentru că are informaţii că 
într-un an , 2 firme şi-au prezentat 6 oferte diferite. Nu ajung banii  pentru manifestări, 
din punctul dumnealui de vedere . 
      Dl.Tomescu Ion-  poate este bine că se organizează  aceste zile şi cu un buget mai 
mic. 
       Dl.consilier Lucaş Laurian-  oraşul Bacău  nu este sărac şi nu trebuie făcută 
economie la bugetul alocat . 
       Dl.consilier Bogatu George -  sunt bani pentru suplimentarea acestui festival?  
       D-ra  Vinerică Clementina – nu mai sunt bani decât  pentru Pomul de Crăciun 
       D-ra consilier Mironescu Roxana – propune  să fie lăsată această sumă. 
 
    Nemaifiind discuţii ,  Dl. secretar Ovidiu Popovici  face apelul domnilor 
consilieri pentru a-şi exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre , în forma 
prezentată: 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
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3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ   X 
8. DAMIAN AUREL    X 
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN   X 
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU   X 
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA   X 
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 15 - 5 

 
     Cu  15 voturi  „pentru“  şi 5 „abţineri “,     proiectul de hotărâre  privind aprobarea 
alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , de la bugetul local a sumei de 
165.000 RON , în vederea organizării împreună cu Direcţia Agricolă Bacău, Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău, a celei de a – XI –a ediţii a Festivalului „ Zilele 
Bacăului „ şi  Zilele Pensionarilor , ce vor avea loc la Bacău în perioada 4-7 octombrie 
2007,  a fost adoptat. 
 
      13.Se trece la punctul  10 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  ,  pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.125/29.05.2002, a Consiliului Local 
al Municipiului Bacău, în vederea readucerii terenului în suprafaţă de 1457,99 mp, în 
domeniul public al municipiului Bacău , care a fost transmis în folosinţă Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Bacău, din str.Oituz nr.29-31 Bacău. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.(Direcţia Patrimoniu, Direcţia 
Urbanism, Poliţia Primăriei Municipiului Bacău , Serviciu Cadastru   ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1  şi 5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 
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         Dl.consilier Lucaş Laurian – de ce se ia înapoi acest teren, se caută o altă utilitate 
pentru acest  teren ? 

     Dl. secretar Ovidiu Popovici  - Poliţia Primăriei Municipiului Bacău,  potrivit  
noilor reglementări care vor intra în vigoare 1 ianuarie 2008 ,  se va transforma în poliţie 
locală şi are nevoie de sediu, deoarece sediul în care funcţionează  acum aparţine 
consiliului judeţean. Acest teren va rămâne cu destinaţie de teren public şi  numai în 
situaţia în care ar fi concesionat acesta ar trebui să treacă în domeniul privat. 
 
     Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 

 
        S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  
hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/29.05.2002, a Consiliului Local al 
Municipiului Bacău, în vederea readucerii terenului în suprafaţă de 1457,99 mp. în 
domeniul public al municipiului Bacău, care a fost transmis în folosinţă Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Bacău, din str. Oituz nr. 29-31  Bacău. 

 
1.   Consilieri prezenţi   - 20  
2.   Numărul consilierilor care au votat  - 20  

 
NUMAR DE  VOTURI Nr. 

crt. 
 

PENTRU CONTRA NULE 
1. Art.1 Se aprobă modificarea Hotărării nr. 125/29.05.2002, a Consiliului 

Local al Municipiului Bacău, în sensul că se revine asupra transmiterii 
în folosinţă a terenului în suprafaţă de 1457,99 mp., către Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Bacău şi readucerea acestui bun în domeniul 
public al municipiului Bacău, situat în Bacău str. Oituz nr. 29-31, 
identificat prin Planul de Situaţie anexă ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. S-a adoptat 

20 0 0 

2. Art. 2. Direcţia de Patrimoniu şi Direcţia Urbanism–Serviciul Cadastru, 
vor proceda la încheierea Protocolului de predare-preluare, împreună cu 
reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău.  
S-a adoptat 

20 0 0 

3. Art. 3. Celelalte prevederi ale  H.C.L. nr. 125/29.05.2002,  sunt şi rămân 
valabile.  S-a adoptat 

20 0 0 

 
 
      14.Se trece la punctul  12 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  ,  pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău , ca membru , la Asociaţia 
Internaţională pentru Regenerarea Vecinătăţilor  aflate în criză – QUARTIERE EN 
CRISE- EUROPEAN REGENERATION AREAS NETWORK – The Internaţional 
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Association for the Regeneration of Neighbourhoods in Crisis ( QeC-ERAN ) cu sediul la 
Bruxelles – Belgia . 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Economică ,  ADL  ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1, 2 ( Dl.consilier Lucaş Laurian 
se abţine ) , 3,  4   şi 5  în vederea avizării proiectului de hotărâre,   favorabile. 

 

        Nefiind discuţii, Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri 
pentru a-şi exprima votul în legătură cu proiectul de hotărâre , în forma prezentată: 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 

 
     Cu  20 voturi  „pentru“ ,   proiectul de hotărâre  privind  aderarea Municipiului Bacău , 
ca membru , la Asociaţia Internaţională pentru Regenerarea Vecinătăţilor  aflate în criză – 
QUARTIERE EN CRISE- EUROPEAN REGENERATION AREAS NETWORK – The 
Internaţional Association for the Regeneration of Neighbourhoods in Crisis  
( QeC-ERAN ) cu sediul la Bruxelles – Belgia  , a fost adoptat. 
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      15.Se trece la punctul  13 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin,   pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF- 
pentru obiectivul de investiţii nou: „ Construire strada Toporaşi ” din municipiul Bacău. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.(Direcţia Economică , Direcţia 
Drumuri Publice , Direcţia Tehnică  ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1 şi  2  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 

 

       Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima 
votul în legătură cu proiectul de hotărâre , în forma prezentată: 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 
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     Cu  20 voturi  „pentru“,    proiectul de hotărâre  privind  aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice – faza SF- pentru obiectivul de investiţii nou: „ Construire strada 
Toporaşi ” din municipiul Bacău,  a fost adoptat. 

 

 

      16.Se trece la punctul  14 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin, pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor nominale pentru luna OCTOMBRIE   2007 
a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de 
abonamente gratuite sau cu reducere  de 50% pentru transportul  urban cu mijloace de 
transport în comun pe o perioadă  de o lună sau trei luni . 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.(Direcţia Economică , SPAS  ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate  1 şi  4  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 

 

    Dl.consilier Bîrzu Ilie  doreşte ca pe listele care se întocmesc de către consiliul 
local să  fie  incluse şi persoanele cu handicap grad II,  care au pensii undeva la 2 – 3 
milioane /lună. 
    D-na  Caluastian Ioana – Director SPAS -  începând cu luna noiembrie,  
persoanele cu handicap nu mai beneficiază de gratuitatea transportului subvenţionat 
de Consiliul Local Bacău pentru că acest lucru va fi preluat de Direcţia  Judeţeană de 
Asistenţă Socială ,  patronată  de  Consiliul Judeţean. 
    Referitor la cele sesizate de dl.consilier Bîrzu Ilie , acesta are dreptate , se vor face 
calcule şi crede că şi aceştia pot fi prinşi în tabel. 
 

   Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 
 
      S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea listelor nominale pentru luna OCTOMBRIE   2007 a unor 
categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente 
gratuite sau cu reducere  de 50% pentru transportul  urban cu mijloace de transport în 
comun pe o perioadă  de o lună sau trei luni  . 
 

                      
1. Consilieri prezenţi   - 20  
2. Numărul consilierilor care au votat   - 20 
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 3.     20 de  voturi pentru aprobarea listelor nominale pentru luna OCTOMBRIE   2007   
a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de 
abonamente gratuite sau cu reducere  de 50% pentru transportul  urban cu mijloace de   
transport în comun pe o perioadă  de o lună sau trei luni . S-a adoptat 

 
      4. 0   voturi împotrivă. 
      5. 0   voturi nule. 

 

      17.Se trece la punctul  15 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin, pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind completarea HCL NR.161/31.05.2007 prin care s-a aprobat  
Lista finală a sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor înaintate spre finanţare de la 
bugetul local al municipiului Bacău, de către instituţii de cultură, mediu şi tineret , în baza 
prevederilor Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată . 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentul de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.(Direcţia Economică  ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate  1 ,2, 3, 4 şi  5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 
 
     Nefiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 

 
             S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  hotărâre 
privind  completarea HCL nr. 161/31.05.2007 prin care s-a aprobat Lista finala a sesiunii de evaluare şi 
selecţie a proiectelor înaintate spre finanţare de la bugetul local al municipiului Bacău, de către instituţii de 
cultură, mediu şi tineret, în baza prevederilor Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată . 

1.   Consilieri prezenţi    -20 
2. Numărul consilierilor care au votat   - 19 

NUMAR DE  VOTURINr
crt

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art.1. – Se aprobă completarea HCL nr. 161/31.05.2007 prin care s-a 
aprobat Lista finala a sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor 
înaintate spre finanţare de la bugetul local al municipiului Bacău, de către 
instituţii de cultură, mediu şi tineret, în baza prevederilor Legii nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată. S-a adoptat 
 

18 1 0 

2. Art.2. - Se aprobă alocarea  de către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău , a  sumei de   1. 500 RON  în vederea finanţării unui proiect, 
admis de către Comisia de evaluare.  S-a adoptat 
 

16 3 0 
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3. Art.3 – Proiectul  admis de comisia de evaluare şi suma propusă la 
finanţare din bugetul local, este prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre, şi face parte integrantă din aceasta.  S-a adoptat 
 

16 3 0 

4. Art.4.– Suma va fi suportată de la Capitolul  „ Cultură, recreere şi 
religie”.  S-a adoptat 
 

16 3 0 

 
 

      18.Se trece la punctul  16 al ordinii de zi şi dl.  preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin,   pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la 
Teatrul Municipal Bacovia din Bacău. 

       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil.(Direcţia Juridică şi Administraţie 
Locală , Dl.Găzdaru Adrian –Director Teatru Municipal Bacovia . ). 
        Se prezintă rapoartele  comisiilor  de specialitate  1, 4 şi  5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre,   favorabile. 

 

       Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima 
votul în legătură cu proiectul de hotărâre , în forma prezentată: 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
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20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 20 - - 

 
     
    Cu  20 voturi  „pentru“  ,  proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău,  a fost adoptat. 
  
    19. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind   îndreptarea erorii materiale din art.2 al HCL nr.200/31.07.2006, 
privind completarea HCL 118/2006, pentru aprobarea finanţării unor obiective de 
investiţii de interes local din municipiul Bacău , printr-un montaj financiar 
credit/obligaţiuni municipale în valoare de maximum 120 milioane RON , cu o maturitate 
de maxim 20  
ani . 
          Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia  Economică ). 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 (dl.consilier Lucaş Laurian se 
abţine, Dl.consilier Bogatu se abţine şi Dl.consilier Munteanu Petru nu este de acord ), 3, 
4 şi 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre. 
 
          Dl. secretar  Nicolae-Ovidiu Popovici face precizarea că  a fost o eroare în 
proiectul iniţial  în care se prevedea o maturitate de 18 ani. În fapt este vorba de o 
maturitate de 20 de ani. În acest proiect se face  rectificarea acestei erori , respectiv 
prelungirea  duratei de la 18 la 20 de ani.  
 
     Nemaifiind  alte discuţii, dl. secretar face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima 
votul în legătură cu  proiectul de hotărâre, în forma prezentată: 
 
 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT    
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X   
5. CORODEANU S. GABI ABSENT   
6. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
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7. DAMIAN AUREL  X   
8. DANCIU PETRU MARIUS X   
9. DIMA CARMEN X   
10. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
11. ION N. RĂDUCAN X   
12. LUCAŞ LAURIAN - IULIAN   X 
13. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
14. MARCU COSTICĂ X   
15. MIRONESCU ROXANA Ieţită din sală   
16. MUNTEANU M.PETRU   X 
17. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
18. PINTILIE EMIL X   
19. BUTUCARU ION  X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22  VIERIU DORIN X   
 T O T A L 17 - 2 

 
 
     Cu 17 voturi „ pentru“ şi două voturi „abţinere”  ,  proiectul de hotărâre privind    
îndreptarea erorii materiale din art.2 al HCL nr.200/31.07.2006, privind completarea HCL 
118/2006, pentru aprobarea finanţării unor obiective de investiţii de interes local din 
municipiul Bacău , printr-un montaj financiar credit/obligaţiuni municipale în valoare de 
maximum 120 milioane RON , cu o maturitate de maxim 20 ani, a fost  adoptat .  
 
 
    20. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  
d-lui consilier Bîrzu Ilie  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre 
de aprobare a Regulamentului privind păstrarea curaţeniei de către proprietarii de animale 
de companie, animale domestice si păsări in municipiul Bacău, care va intra în vigoare la 
data de 01 noiembrie 2007 

Iniţiatori-CONSILIERI LOCALI – D-ra Mironescu Roxana, Dl.Bîrzu Ilie şi 
Dl.Corodeanu Gabi 
       
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentul de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia  Juridică şi Administraţie 
Locală, Poliţia Primăriei Municipiului Bacău ). 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 şi  5 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
           Dl.consilier Bîrzu Ilie – a avut loc pe data de 25.09.2007 dezbatere publică la sala 
Consiliului Judeţean , pe marginea acestui proiect de hotărâre. 
S-au făcut propuneri de amendamente, acestea se află la fiecare consilier în parte.  
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          Dl.consilier Lupu Gabriel Stănică – la art.19(2) din proiectul de hotărâre se  
spune : 
      „ Pot fi agenţi constatatori : Primarul municipiului Bacău şi persoanele împuternicite 
în acest scop de Primarul municipiului Bacău , precum şi alte persoane prevăzute în legi 
speciale ” 
         Cine poate aplica  de fapt aceste contravenţii ? 
          
         Dl.Bîrzu Ilie – generic,  în lege este prevăzut primarul şi persoane împuternicite prin 
dispoziţie de primar. 
          
          Dl .secretar Nicolae-Ovidiu Popovici –   Legea nr.215/2001 permite primarului să 
împuternicească prin dispoziţie   persoanele care să aplice sancţiuni contravenţionale –
Poliţia Primăriei  Municipiului Bacău, Direcţia Servicii Publice. 
   
          Dl.consilier Bogatu George – din acest proiect de hotărâre se înţelege  că în 
condiţiile în care se păstrează curăţenia , există  dreptul  ca cetăţenii să crească pe 
teritoriul municipiului Bacău, porci , găini, etc. 
            
          Dl.consilier Lucaş Laurian – nu este bine dacă se va  da largheţe  textului acestui 
proiect de hotărâre , se vor creşte găini, porci pe lângă blocuri şi acest lucru nu este 
admisibil. 
 
           Dl.consilier Bîrzu  Ilie -  este bine să se citească toate reglementările din proiectul 
de hotărâre deoarece  acesta se referă mai mult la animalele de companie. 
 
           Dl.preşedente  de şedinţă Bogdan Dan –doreşte să se vină cu amendamente clare 
asupra acestui proiect de hotărâre. 
 
            Dl.consilier Bogatu George – cere retragerea acestui proiect de hotărâre de pe 
ordinea de zi şi discutarea acestuia într-o  şedinţă viitoare. 
 
       Dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi exprima 
votul în legătură cu  amendamentul dl. consilier Bogatu George de retragere de pe ordinea 
de zi a  proiectului  de hotărâre  de aprobare a Regulamentului privind păstrarea curaţeniei 
de către proprietarii de animale de companie, animale domestice si păsări in municipiul 
Bacău, care va intra în vigoare la data de 01 noiembrie 2007 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN   X 
5. BUTUCARU ION  X   



 49

6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  X   
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN X   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN X   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA   X 
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA X   
19. PINTILIE EMIL X   
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 18 - 2 

 
     
    Cu  18 voturi  „pentru“ şi 2  „abţineri “,  proiectul de hotărâre  de aprobare a 
Regulamentului privind păstrarea curaţeniei de către proprietarii de animale de companie, 
animale domestice si păsări in municipiul Bacău, care va intra în vigoare la data de 01 
noiembrie 2007 , a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul  d-lui 
Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de Herghelegiu Anna- Marie din 
Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău. 
       Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
           Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
          Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Urbanism , Direcţia 
Patrimoniu ,  Serviciu  Cadastru  ). 
          Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 şi 2 în vederea avizării proiectului 
de hotărâre, favorabile. 
 
     Nefiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 
 
 

       S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  
hotărâre privind  aprobarea unui schimb de teren solicitat de Herghelegiu Anna-Marie din 
Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău 
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1.   Consilieri prezenţi    - 20 
2.   Numărul consilierilor care au votat  - 20 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Art. 1. Se trece din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Bacău terenul în suprafaţă de 49 mp situat în str. Nicolae Titulescu nr. 
15, în scopul efectuării unui schimb de teren cu o persoană fizică. 
Nu s-a adoptat 

11 9 0 

2. Art. 2. Se însuşeşte Raportul de Evaluare prezentat, în vederea efectuării 
schimbului de teren dintre Herghelegiu Anna-Marie din Bacău, Calea 
Mărăşeşti nr. 100, sc. A, ap. 4 şi Consiliul Local al municipiului Bacău, 
conform Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre. 
Nu s-a adoptat 

11 9 0 

3. Art. 3. Se aprobă efectuarea schimbului de teren dintre Herghelegiu 
Anna-Marie cu domiciliul în Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 100, sc. A, ap. 
4 şi Consiliul Local al municipiului Bacău, schimb care se justifică prin 
actele depuse la documentaţia proiectului de hotărâre, astfel: 

a) Solicitanta Herghelegiu Anna-Marie cu domiciliul în Bacău, 
 Calea Mărăşeşti nr. 100, sc. A, ap. 4, transmite în proprietatea 
muncipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Bacău, terenul în suprafaţă de 50 mp situat în intravilanul municipiului 
Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 108, în valoare de 8.400 Euro, care se 
identifică prin Planul de Situaţie, Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. 

b) Consiliul Local al municipiului Bacău, transmite în proprietatea 
solicitantei  Herghelegiu Anna-Marie cu domiciliul în Bacău, Calea 
Mărăşeşti nr. 100, sc. A, ap. 4, terenul în suprafaţă de 49 mp, situat în 
intravilanul municipiului Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 15 A, în 
valoare de 8.477 Euro, care se identifică prin Planul de Situaţie Anexa 
nr. 3 la prezenta hotărâre. 
Nu s-a adoptat 

11 9 0 

4. Art. 4. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Nu s-a adoptat 

11 9 0 

5. Art. 5. Se  împuterniceşte d-l Gavrilescu Corneliu, Şef serviciu Juridic-
Contencios, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău, la 
Notarul Public, în vederea semnării contractului de schimb. 
Nu s-a adoptat 

11 9 0 

 
 
   22. Se trece la punctul  22 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate 
în intravilanul municipiului Bacău. 
      Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                                                                             
         Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
         Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
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acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Patrimoniu, Direcţia 
Drumuri Publice, Direcţia Urbanism, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Cadastru, 
Compartiment Concesionări). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 şi 3 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
          Nefiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează:
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S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea concesionării  directe a unor loturi de 
teren situate in intravilanul Municipiului Bacau . 

1. Numărul consilierilor prezenţi    - 20 
2. Numărul consilierilor care au votat  - 20 

Număr voturi NR. 
CRT 

PROPUNEREA CUPRINSĂ ÎN 
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  

SUPRA-
FATA 
(m.p.) 

         DESTINATIA Tca 
(lei RON/ 
m.p./an)  

DURATA 
CONCE-
SIUNII 

OBSERVATII Pentru Contra Nule 

1. Se aprobă concesionarea terenului din 
STR. NEAGOE VODA, NR. 31, SC. B, 
AP. 3, a cărui amplasament este  cuprins 
în planul anexă  corespunzător 
S-a adoptat 

 15,87 EXTINDERE SPATIU 
PROPRIETATE 
PENTRU AMENAJARE  
BIROU 
CONTABILITATE 

46,05 25 ANI CONCES. DIRECTA catre  
D-NA VIZITIU MARIA – 
CONTABIL AUTORIZAT 

16 
 
  

2 2 
 

2. Se aprobă concesionarea terenului din 
STR. ION LUCA CARAGIALE, NR. 3 
(BANU MARACINE, NR. 37) a cărui 
amplasament este  cuprins în planul 
anexă corespunzător 
Nu s-a adoptat 

195,00 EXTINDERE SEDIU 
SOCIETATE 

39,47 25 ANI CONCES. DIRECTA catre S.C. 
CONTACT S.R.L. 

14 
 
  

5 1 
 

3. Se aprobă trecerea din domeniul public 
în domeniul privat al municipiului Bacău 
şi  concesionarea directă a terenului din  
STR. ENERGIEI, NR. 34 a cărui 
amplasament este  cuprins în planul 
anexă corespunzător 
Nu s-a adoptat 

 51,00 EXTINDERE SPATIU 
COMERCIAL 

50,44 25 ANI CONCES. DIRECTA catre S.C. 
AICBAC S.A. BACAU 

11 
 
  

8 
 

1 
 

4. Se aprobă concesionarea terenului din 
STR. MARASESTI, NR. 98  (MAGAZIN 
NR. 6 – PIATA SUD) a cărui 
amplasament este  cuprins în planul 
anexă corespunzător Nu s-a adoptat 

42,00 (26,00 
+ 16,00) 

EXTINDERE SPATIU 
COMERCIAL 

50,44 25 ANI CONCES. DIRECTA catre S.C. 
AICBAC  S.A. BACAU 

12 
 
 

7 
 

1 
 

5. Se aprobă concesionarea terenului din 
STR. NORDULUI, NR. 4, SC. B, AP. 1 a 
cărui amplasament este  cuprins în 
planul anexă corespunzător 
Nu s-a adoptat 

65,00 EXTINDERE SPATIU 
PRESTARI SERVICII – 
SALON DE 
INFRUMUSETARE 

41,66 25 ANI CONCES. DIRECTA catre S.C. 
ILIANI S.R.L. 

14 5 1 
 

6. Se aprobă concesionarea terenului din 
STR. 9 MAI, NR. 54 a cărui 
amplasament este  cuprins în planul 
anexă corespunzător  Nu s-a adoptat 

37,44 EXTINDERE SPATIU 
COMERCIAL PENTRU 
DEPOZITARE 

35,10 25 ANI CONCES. DIRECTA catre S.C. 
SELITA S.R.L. 

13 
 
 

6 
 

1 
 

7. Se aprobă concesionarea terenului din 
STR. MIRON COSTIN, NR. 85, SC. E, 
AP. 4 a cărui amplasament este  cuprins 
în planul anexă corespunzător 
Nu s-a adoptat 

13,46 EXTINDERE 
LOCUINTA PE 
TERENUL AFLAT IN 
CONTINUAREA 
PROPRIETATII 
CONCESIONARULUI 

21,93 25 ANI CONCES. DIRECTA catre DL. 
BARZU CONSTANTIN 

12 
 
 

7 
 

1 
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   23. Se trece la punctul  23 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzuta in contractele de concesionare încheiate 
pentru o perioada de 10 ani intre Consiliul Local al Municipiului Bacău si beneficiarii 
construcţiilor – titulari ai contractelor de concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult 
jumătate din durata iniţială a contractului. 

      Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                                                                             
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Patrimoniu,  Direcţia 
Urbanism,  Serviciul Cadastru ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 şi 3 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
       Dl.consilier Bogatu George- acest proiect de hotărâre necesită discuţii serioase şi are 
legătură cu proiectul pe care l-a iniţiat şi se află pe masa executivului . Acesta crează 
premizele unor situaţii pe care doar instanţa le va rezolva. 
Proiectul iniţiat de dumnealui,  a înţeles că nu se poate încă aplica,  dar prin schimburi de 
teren s-ar putea rezolva atât pentru cei care au de luat teren cât şi pentru cei care îl au în 
concesiune. 
 
           Dl.consilier Lucaş Laurian –din punctul său de vedere,  concesionarea la garaje a 
fost o greşeală a vechii administraţii. De aceea a oprit-o şi a trecut la închiriere. Acea 
soluţie a fost temporară pentru a se stopa furtul de maşini. 
Acum trebuie găsite alte soluţii , dar a prelungi contractul cu 5 ani este o greşeală. Dacă 
administraţia va dori să demareze proiecte pentru  care va fi nevoie de spaţiile 
concesionate,  vor  întâmpina  obstacole .  
Nu este bine să se meargă în continuare cu prelungirea contractului de concesiune,  ci este  
bine ca acest proiect să fie retras de pe ordinea de zi şi să se mai discute pe această temă.  
     
            Dl.secretar Popovici Ovidiu  Nicolae – problema este că legea prevede un drept 
titularului de concesiune de a-şi prelungi contractul cu  încă jumătate de perioadă. Acum, 
dacă  nu se  aprobă acest proiect de hotărâre pentru  prelungirea contractului de 
concesionare , instituţia va fi acţionată  în instanţă. 
 
            Dl.consilier Lucaş Laurian –de ce trebuie să acorde Consiliul Local această 
aprobare? 
 
           Dl.secretar Popovici Ovidiu  Nicolae - Consiliul local este singurul abilitat şi 
împuternicit să administreze domeniul public al municipiului Bacău şi este nevoie de 
această aprobare de prelungirea contractului de concesionare. 
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           Dl.arhitect Cortez – sigur aceste garaje nu sunt nişte elemente de ahitectură care să 
rămână veşnic în municipiul Bacău . Sunt zone care se pretează la dezvelirea lor de aceste 
construcţii  aprobate de-a lungul timpului  fără ca el personal să fi fost de acord. Vine cu 
exemplul străzii 9 Mai nr.70 ,  una din zonele  care poate fi curăţată şi  pe care să se 
construiască  un parking special care să descongestioneze zona centrală a oraşului. 
Aceste garaje nu vor rămâne veşnic,  ele vor dispare cu timpul . Sigur,  trebuie respectate 
prevederile legale cu privire la regimul juridic al actelor care stau la baza  edificării acestor 
garaje. 
 
           Dl.secretar Popovici Ovidiu  Nicolae – dă citire art.7 din Ordonanţa de Urgenţă 
54/2006 care precizează : 

             ART. 7 
    (1) Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea romana, indiferent de 
naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durata care nu va putea depăşi 
49 de ani, începând de la data semnării lui. 
    (2) Durata concesiunii se stabileşte de către concedent pe baza studiului de 
oportunitate. 
    (3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult 
jumătate din durata sa iniţială, prin simplul acord de vointa al părţilor. » 
 
         Dl.consilier Lupu Gabriel Stănică -  aceşti oameni care nu sunt puţini , solicită 
prelungirea contractului de concesionare . Nu  s-ar putea închiria  terenul pentru a putea 
limita perioada de şedere acolo în cazul în care  din punct de vedere urbanistic se 
reamenajează  zona ? 
 
          Dl.secretar Popovici Ovidiu  Nicolae – acest lucru ar complica foarte mult 
lucrurile şi ar trebui să reia de la capăt toată procedura. 
 
          Dl.consilier Bogatu George – este bine să fie  lăsaţi  să beneficieze de prevederile 
legale pentru  perioada pe care o mai au de concesionare. 
 
          Dl.consilier Lucaş Laurian  –  nu cere demolarea acestor garaje în zilele  
următoare dar este bine să le fie date în continuare în închiriere   terenurile. 
 
         Dl.secretar Popovici Ovidiu  Nicolae –  doreşte să supună la vot propunerea făcută 
de dl.consilier Lucaş Laurian ,  de scoatere de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre. 
 
          Dl.consilier Bîrzu Ilie –precizează că are în faţă situaţia de la  procedura de vot 
secret a  acestui proiect de hotărâre  
             
          Dl.consilier Crăciun C-tin – vine cu rugămintea ca pe viitor să se distribuie 
buletinele de vot după  discutarea proiectului de hotărâre.  
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           Dl.consilier Hîrţescu- dacă legea   permite,  propune reluarea procedurii de vot 
secret . 
 
 
 
           Dl.secretar Popovici Ovidiu  Nicolae -  în cadrul aceleiaşi şedinţe de consiliu 
local,  nu se poate relua votul  ,  este ilegal.  Cel mult se poate repune  pe ordinea de zi  
pentru şedinţa viitoare. 
 
         Nemaifiind discuţii, dl. consilier Bîrzu Ilie prezintă rezultatul  votului aşa cum este 
înscris în procesul verbal, după cum urmează: 
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       S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzuta in contractele de 
concesionare încheiate pentru o perioada de 10 ani intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si beneficiarii construcţiilor – 
titulari ai contractelor de concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata iniţiala a contractului  

 
       1.    Numărul consilierilor prezenţi   - 20  

  2.   Numărul consilierilor care au votat  - 20  
Numar de voturi Nr. 

crt.
 

Pentru Contra Nule 
1. ART. 1 – Se aproba prelungirea duratei prevazuta in contractele de concesionare incheiate pentru o perioada de 10 ani intre 

Consiliul Local al Municipiului Bacau si beneficiarii constructiilor – titulari ai contractelor de concesionare, care inceteaza prin 
expirarea termenului concesiunii, conform ANEXEI parte integranta din prezenta hotarare, pentru o perioada, de regula, egala cu cel 
mult jumatate din durata initiala a contractului. Nu s-a adoptat  

7 0 13 

2. ART. 2 – Se imputerniceste Primarul Municipiului Bacau sa negocieze durata de prelungire a Contractelor de Concesionare 
incheiate pentru terenuri ce apartin domeniului public si privat al Municipiului Bacau, perfectate intre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau si beneficiarii constructiilor – titulari ai contractelor de concesionare, conform legislatiei in vigoare la data 
perfectarii contractelor, sa perfecteze si sa semneze actele aditionale in acest sens.  Nu s-a adoptat 

7 0 13 

TABEL CU SOLICITARILE CONCESIONARILOR PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE CONCESIONARE 
Numar de voturi NR. 

CRT. CONCESIONARUL 
SOLICITANT 

NR. SI DATA 
CONTRACTULUI 

AMPLASAMENTU
L PE CARE SE 
AFLA 
CONSTRUCTIA 

SUPRAFAT
A 
OCUPATA 

DESTINA
TIA Pentru Contra Nule 

3. 
 

BETA VERONICA, BETA IONUT, 
BETA CATALINA-OANA (MOST. 
DEF. BETA IOAN) Nu s-a adoptat 

16528/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

4. CIOCAN VASILE Nu s-a adoptat 16504/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

5. MIHAILA EUGEN Nu s-a adoptat 16518/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

6. HAZU FRANCESC Nu s-a adoptat 15900/24.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

7. DIACONU GHEORGHE 
Nu s-a adoptat 

16530/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

8. ANITEI MARIUS-ION 
Nu s-a adoptat 

48717/22.12.2996 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

9. LEONTE MARGARETA 
Nu s-a adoptat 

16525/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

10. LAZAR NICOLETA 
Nu s-a adoptat 

16524/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 
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11. BALAITA IOAN 
Nu s-a adoptat 

16502/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

12. COSTRAS COSTACHE 
Nu s-a adoptat 

16516/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

13. DIACONU LICUTA 
Nu s-a adoptat 

32659/01.12.1998 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

14. OLARU NICUSOR 
Nu s-a adoptat 

45497/22.12.2005 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

15. MORARU VASILE-DOREL 
Nu s-a adoptat 

48725/22.12.2006 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

16. MARIN GHEORGHE 
Nu s-a adoptat 

16517/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

17. MUNTEANU DUMITRU 
Nu s-a adoptat 

16513/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

18. POPA-BANGAU VASILE 
Nu s-a adoptat 

37064/01.11.2000 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

19. GHINDEA DUMITRU 
Nu s-a adoptat 

16515/30.06.1997 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 

20. DOBROVAT ADRIAN 
Nu s-a adoptat 

10615/30.03.2001 STR. MICRONULUI, 
NR. 10 BIS 

20 M.P. GARAJ 13 0 7 
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       24  Se trece la punctele 24 – 26 ale ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă 
cuvântul d-lui Viceprimar Sripăţ Constantin pentru a prezenta Expunerile de motive la  : 
 
24. Proiect de Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M , GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , 
 STR . SUBLOCOTENENT ADAM , NR.22, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulară . 
      BENEFICIAR :   STAN VASILICA , din Bacău  

Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
25.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ , STR.IONIŢĂ SANDU STURZA NR.108, din 
municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară . 
      BENEFICIAR :  HERGHELEGIU ANNE MARIE , din Bacău  
          Iniţiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
26.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, PENTRU 
CONSTRUIRE  COMPLEX COMERCIAL DE TIP « MALL »,  STR.  REPUBLICII, din 
municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara . 
      BENEFICIARI:   MLS PROIECT BACAU, COSA GIURGI, SRAER VICTOR, COSA 
MARIA, NITA VASILE,  ARMAN CLAUDIU, PARASCHIV MARIAN, TOTAL 
ADVISOR INSURANCE BROKER, TRICOTEX 
              Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
         Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectele de hotărâre. 
         Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
aceste proiecte de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile. (Direcţia de Drumuri Publice, 
Direcţia Urbanism,  Serviciul Energetic, Reţele şi Avize) 
                 Se prezintă raportul comisiei   de specialitate 2  în vederea avizării proiectelor de 
hotărâre, favorabile. 
            La proiectul de hotărâre cu nr.26 din ordinea de zi raportul comisie 2 este favorabil 
cu  3 voturi pentru şi 1 contra ( dl.consilier Lucaş Laurian  nu este de acord  ) 
 
            Dl.consilier Lucaş Laurian –există deja o construcţie de Mall la ieşire din Bacău 
spre Bucureşti , se aglomerează zona  cu construcţii comerciale . 
 
            Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 

 
          S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectele de  
hotărâre privind aprobarea unui  PUD  si  a unor  PUZ-uri. 
 
 
1.   Consilieri prezenţi  - 19  

      2.Numărul consilierilor care au votat  - 19 
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Numar de voturi Nr. 
crt. 

 
Petru Contra Nule 

1. 24. Proiect de Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, 
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M , GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN , 
 STR . SUBLOCOTENENT ADAM , NR.22, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate particulară . 
      BENEFICIAR :   STAN VASILICA , din Bacău 
S-a adoptat 

17 0 2 

2. 25.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE 
 DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ , STR.IONIŢĂ SANDU STURZA 
NR.108, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate  
particulară . 
      BENEFICIAR :  HERGHELEGIU ANNE MARIE , din Bacău  
S-a adoptat 

15 2 2 

3. 26.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, 
PENTRU CONSTRUIRE  COMPLEX COMERCIAL DE TIP « MALL »,  STR.  
REPUBLICII, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate 
particulara . 
      BENEFICIARI:   MLS PROIECT BACAU, COSA GIURGI, SRAER  
VICTOR, COSA MARIA, NITA VASILE,  ARMAN CLAUDIU, PARASCHIV 
MARIAN, TOTAL ADVISOR INSURANCE BROKER, TRICOTEX 
Nu s-a adoptat 

11 6 2 

 
 
   25. Se trece la punctul  27 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
 d-lui consilier Lucaş Laurian Iulian  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea actualizării unor tarife de călătorie, cu mijloacele de transport 
în comun , începând cu data de 01 octombrie 2007, activitate realizată de către S.C 
TRANSPORT PUBLIC S.A Bacău, în calitate de operator- concesionar al serviciului de 
transport public de călători , în municipiul Bacău. 
           Iniţiatori – CONSILIERI LOCALI – Dl.Lucaş Laurian Iulian, D-ra Pădureanu 
Rodica-Lenuţa , Dl.Damian Aurel  
 
                                                                                                                                                            
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Juridică şi Administraţie 
Locală, Direcţia Economică , Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi 
Transport  ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 , 4  şi 5 în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
         Dl.consilier Lucaş Laurian – în contractul pe care îl are Transportul Public cu 
municipalitatea se spune că atunci când se identifică necesitatea majorării costului  
biletului de transport , acesta trebuie să  ceară acordul  consiliului local,  şi acesta trebuie 
să aprobe. 
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Transportul public este obligat să îşi justifice majorarea. Dacă mai sunt întrebări din punct 
de vedere tehnic şi economic  , solicită să i se pună aceste întrebări. 
  
        Dl.consilier Bogatu George – S.C Transport Public este o societate privată şi are 
propria strategie de dezvoltare. Sursa de venit este acel bilet de călătorie . Nu înţelege de 
ce tot timpul când se solicită mărirea preţului la călătorie se cere acordul Consiliului Local. 
Propune abrogare a hotărârii de consiliul local care prevede că trebuie consultat consiliul 
local , deoarece indiferent cât se măreşte preţul biletului , subvenţia consiliului local este 
aceeaşi. 
 
      Dl.consilier Lucaş Laurian – activitatea de transport public a făcut obiectul licitaţiei 
publice , caietul de sarcini a făcut obiectul unor dosare de anulare fie din partea 
concurenţei fie din partea actualei administraţii. Mai există un conflict la ora actuală între 
Transport Public şi administraţia locală care se referă la posesie asupra terenului. Nu se 
poate da curs propunerii domnului consilier Bogatu deoarece  este un serviciu licitat public 
şi este singurul operator din oraş conform caietului de sarcini. 
 
      Dl.consilier Bogatu George – nu este normal ca unei firme private să i se dirijeze 
politica economică şi creşterea preţurilor.Consilierii locali sunt tentaţi permanent să 
protejeze populaţia din interes  electoral. 
 
 
       Dl.consilier Lucaş Laurian – la fel trebuia să se procedeze şi la SC SOMA firma 
domnului Şoşu. 
 
 
      Dl.consilier Bîrzu Ilie – este bine să nu se politizeze această discuţie deoarece această 
societate vine cu argumente economice  şi din anul 2005 nu au mai avut loc majorări, fiind 
o  problemă tehnică. 
 
   Nemaifiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie 
prezintă rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 

 
 

   S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  
hotărâre privind  aprobarea actualizării unor tarife de călătorie, cu mijloacele de transport în 
comun, începând cu data de 01 octombrie 2007, activitate realizată de către S.C. 
TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în calitate de operator – concesionar al serviciului de 
transport public de călători, în municipiul Bacău. 

 
1.   Consilieri prezenţi  -  20  

  2.Numărul consilierilor care au votat   - 20 
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NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1.    Articol Unic:  Se aprobă actualizarea unor tarife de călătorie cu 
mijloacele de transport auto în comun, începând cu data de 01 
octombrie 2007, activitate realizată de către S.C. TRANSPORT 
PUBLIC S.A. Bacău, în calitate de operator – concesionar al serviciului 
de transport public de călători, în municipiul Bacău, după cum urmează: 

  Denumirea actului   Tarif practicat        Tarif 
 de călătorie              în prezent    actualizat 
a)    - La biletul de o  
    călătorie de la,           1,20 lei          la 1,50 lei 
                       Nu s-a adoptat 

6 13 1 

2.    -  La abonamentul pentru 
 1 traseu de la          40,00 lei           la 45,00 
lei    Nu s-a adoptat 

6 12 2 

3.   -   La abonamentul pentru  
       2 trasee de la        55,00 lei          la 65,00 lei 

Nu s-a adoptat 

6 12 2 

4.  b)– Bilet de o călătorie 
       eliberat de  
       conducătorul auto                   -                                        2,50 lei   

Nu s-a adoptat     

6 12 2 

 
 

 
   26. Se trece la punctul  28 al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a 
contestaţiei înregistrate cu nr.38036 din 10.09.2007 formulată de către  Asociaţia Colegiul 
Naţional Pedagogic şi Teologic , Sfântul Voievod  Ştefan cel Mare , asociaţie reprezentată 
de preşedintele acesteia Botomei Vasile , cu sediul în Bacău , strada Spiru Haret , nr.6 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                                                                                                                                            
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentul  de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru acest 
proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Juridică şi Administraţie  
Locală ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 ( DL.Consilier Lucaş Laurian se 
abţine,Dl.consilier Munteanu Petru se abţine ) 3 , 4  şi 5 în vederea avizării proiectului de 
hotărâre. 
 
   Nefiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie prezintă 
rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 

 
       S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  
hotărâre privind   soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contestaţiei 
înregistrate cu nr.38036 din 10.09.2007 formulată de către  Asociaţia Colegiul Naţional 
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Pedagogic şi Teologic , Sfântul Voievod  Ştefan cel Mare , asociaţie reprezentată de 
preşedintele acesteia Botomei Vasile , cu sediul în Bacău , strada Spiru Haret , nr.6 
 
 
  1.   Consilieri prezenţi  -  20  
2. Numărul consilierilor care au votat   - 18 

 
 

NUMAR DE  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Articol unic - Se respinge contestaţia formulată prin cererea nr.38036 
din 10.09.2007 de către  Asociaţia Colegiul Naţional Pedagogic şi 
Teologic , Sfântul Voievod  Ştefan cel Mare , asociaţie reprezentată  
de preşedintele acesteia Botomei Vasile , cu sediul în Bacău , strada 
Spiru Haret , nr.6  S-a adoptat 

15 2 1 

 
 

     27. Se trece la punctul  29A al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   
 d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza „Studiu de 
fezabilitate” a obiectivului de investiţii „Reabilitarea instalaţiei de termoficare de bază din 
CET Bacău – înlocuirea Boilerului de Baza nr. 1”, precum şi indicatorii economico-financiari, 
pentru realizarea acestei investiţii 

Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                                                                                                                                            
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentul  de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru acest 
proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Patrimoniu  ). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1   şi 2 ( Dl.consilier Lucaş Laurian 
nu este de acord )  în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. 

 
         Nefiind discuţii, dl. secretar Ovidiu Popovici face apelul domnilor consilieri pentru a-şi 
exprima votul în legătură cu  proiectul de hotărâre  : 
 

VOT  
 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE X   
4 BOGDAN DAN X    
5. BUTUCARU ION  X   
6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  Ieşit  din sală    
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
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11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN Ieşit din sală   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA Ieşit din sală   
19. PINTILIE EMIL Ieşit din sală    
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 15 - - 

 
 

      Cu 15  voturi „ pentru“,    proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, faza „Studiu de fezabilitate” a obiectivului de investiţii 
„Reabilitarea instalaţiei de termoficare de bază din CET Bacău – înlocuirea Boilerului de 
Baza nr. 1”, precum şi indicatorii economico-financiari, pentru realizarea acestei investiţii,   
a fost  adoptat. 
 
     28. Se trece la punctul  29B al ordinii de zi şi dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul   

d-lui Viceprimar Scripăţ Constantin  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea documentaţiei privind pe dl.HAISAN CONSTANTIN din 
Bacău, str.9 Mai bl.15/A/16, în vederea acordării drepturilor prevăzute de Legea nr.341/2004. 
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
Iniţiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

                                                                                                                                                             
       Se prezintă avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotărâre. 
       Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru 
acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele  favorabil. (Direcţia Patrimoniu , Serviciul  
Cadastru). 
        Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 , 4  şi 5  în vederea avizării 
proiectului de hotărâre, favorabile. 
 
   Nefiind discuţii, se trece la procedura de vot secret  şi dl. consilier Bîrzu Ilie prezintă 
rezultatul  votului aşa cum este înscris în procesul verbal, după cum urmează: 
 

       S-a procedat prin vot secret,  pentru   exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de  
hotărâre  privind aprobarea documentaţiei referitor la  d-ul Haisan Constantin din Bacău, 
str. 9 Mai, bl. 15/A/16, în vederea acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004. 
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1.   Consilieri prezenţi    - 15 
2.   Numărul consilierilor care au votat   - 15 

 
NUMAR DE  VOTURI Nr. 

crt. 
 

PENTRU CONTRA NULE 
1.  Art.1  - Se aprobă documentaţia referitor la d-ul Haisan Constantin din 

Bacău, str. 9 Mai, bl. 15/A/16, în vederea acordării drepturilor prevăzute 
de art. 5(1) lit. „g” şi „h”din Legea nr. 341/2004, documentaţie întocmită 
în baza Sentinţei Civile nr.38/2006, dosar nr.7391/2005 a Tribunalului 
Bacău, şi care este prevăzută în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  Nu s-a adoptat   

11 4 0 

2.       Art.2 – (1) - Se aproba atribuirea in proprietate fara plata, Domnului 
Haisan Constantin din Bacau, str.9 Mai , Bloc 15, Sc. A, Ap.16, avand 
calitatea de ,,Luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989’’, 
a unui loc de veci in Cimitirul Nou (Sarata). 
          (2) -  Societatea Comerciala ,,Luvis’’ SRL. Bacau, care are 
concesionat Cimitirul Nou (Sarata) din municipiul Bacau, va pune in 
posesie beneficiarul de la art.2(1) din prezenta hotarare. 
Nu s-a adoptat   

11 4 0 

3.         Art. 3– Serviciul Cadastru va face demersurile necesare în vederea 
identificării unor suprafeţe de teren în municipiul Bacău, pentru 
acordarea în limita prevederilor legale, a  drepturilor conferite de art. 
5(1) lit. „g” şi „h”din Legea nr. 341/2004. 
Nu s-a adoptat   

11 4 0 

4.         Art.4. – La momentul identificării posibilităţilor de acordare d-lui 
Haisan Constantin din Bacău, str. 9 Mai, bl. 15/A/16, a drepturilor 
prevăzute Legea nr. 341/2004, acestea vor fi supuse aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Bacău 
Nu s-a adoptat   

11 4 0 

 
  

        Dl. Preşedinte de şedinţă –solicită d-lor consilieri să facă propuneri pentru  preşedintele de 
şedinţă pentru lunile  OCTOMBRIE –NOIEMBRIE  2007 . 
 
        Dl.consilier Bogdan Dan , îl propune pe dl.Bogatu George . 
 

           Nemaifiind alte propuneri,  domnul  Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici  ,  face apelul  
d-lor consilieri  pentru a-şi exprima votul în legătură cu propunerea  d-lui consilier  
Bogatu George .  

      
VOT  

 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 PENTRU CONTRA ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE  X   
2. BLĂGAN COSTICĂ ABSENT   
3. BOGATU GEORGE   X 
4 BOGDAN DAN X    
5. BUTUCARU ION  X   
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6. CORODEANU S. GABI ABSENT   
7. CRĂCIUN CONSTANTIN -DRAGOŞ X   
8. DAMIAN AUREL  Ieşit  din sală    
9. DANCIU PETRU MARIUS X   
10. DIMA CARMEN X   
11. HÎRŢESCU V. VASILICĂ X   
12. ION N. RĂDUCAN Ieşit din sală   
13. LUCAŞ LAURIAN – IULIAN Ieşit din sală   
14. LUPU GABRIEL-STĂNICĂ X   
15. MARCU COSTICĂ X   
16. MIRONESCU ROXANA X   
17. MUNTEANU M.PETRU X   
18. PĂDUREANU RODICA-LENUŢA Ieşit din sală   
19. PINTILIE EMIL Ieşit din sală    
20. POPESCU ADRIAN X   
21. SIBIŞTEANU LIVIA –LILIANA  X   
22. VIERIU DORIN X   
 T O T A L 14 - 1 

 
 

       Cu  14 de voturi „pentru” şi 1” abţinere ”  , a fost  ales dl. consilier Bogatu  George   ca 
preşedinte de şedinţă pentru lunile octombrie  - noiembrie  2007 . 
 
        Domnul  Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici  - doreşte să anunţe că luni 1 octombrie 
la ora 16.00 va avea loc dezbatere publică referitoare la pasajul subteran Ştefan Guşe . 
 
         Nemaifiind discuţii, dl. preşedinte de şedinţă mulţumeşte asistenţei şi declară închise 
lucrările şedinţei. 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar. 
 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

            BOGDAN DAN                      Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 
 
 

 
RT/  Ds.I-A-4/ Ex.1 

 


