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Hotarare nr.1/11.01.2005 - privind aprobarea modificarii tarifului de producere, transport si  
distributie a energiei termice sub forma de apa fierbinte livrata de S.C. “CET” S.A BACAU, 
consumatorilor urbani racordati la sistemul termic centralizat al municipiului Bacau, incepand cu 
data de 01.01.2005. 
 
Hotarare nr.2/11.01.2005 - privind  aprobarea recalcularii tarifului la energia termica produsa si 
livrata de S.C. “TERMLOC“ S.A Bacau, consumatorilor racordati la Centralele Termice din 
Municipiul Bacau, incepand cu data de 01.01.2005. 
 
Hotarare nr.3/11.01.2005 -privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Bacau, 
cu Consiliul Judetean Bacau, in vederea realizarii in comun a proiectului «CENTRU DE 
AFACERI SI EXPOZITII» Bacau, in cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune 
Economica si sociala «Proiecte mari de Infrastructura»  si abrogarea Hotararii nr.291/29.10.2004 
a Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.4/11.01.2005 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.5/11.01.2005 - privind concesionarea unor loturi de teren situate in intravilanul 
Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.6/26.01.2005 - privind completarea hotararii nr.3/11.01.2005 a Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, cu extinderea mandatului Primarului Municipiului Bacau, sa aprobe si sa 
semneze documentele referitoare la derularea proiectului „CENTRU DE AFACERI SI 
EXPOZITII” Bacau. 
 
 Hotarare nr.7/26.01.2005 - privind aprobarea Acordului de Asociere incheiat intre Consiliul 
Local al Municipiului Bacau si Consiliul Judetean Bacau, pentru realizarea in comun a 
proiectului „CENTRU DE AFACERI SI EXPOZITII” Bacau, in cadrul Programului PHARE 
2004-2006, coeziune economica si sociala ”Dezvoltarea  Infrastructurii Regionale ”. 
 
Hotarare nr.8/26.01.2005 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice „STUDIU DE 
FEZABILITATE” pentru proiectul „CENTRU DE AFACERI SI EXPOZITII” Bacau din cadrul 
Programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economica si Sociala - Proiecte mari de 
Infrastructura Regionala. 
 
Hotarare nr.9/26.01.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru terenul situat la 
intersectia DN11 cu Str. Arcadie Septilici, din Municipiul Bacau pentru REALIZARE CENTRU 
DE AFACERI SI EXPOZITII al Municipiului Bacau. 
BENEFICIARI : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU SI CONSILIUL 
JUDETEAN BACAU 
 
Hotarare nr. 10 /26.01.2005 - privind demisia unui consilier din Consiliul Local al Municipiului 
Bacau. 
 
Hotarare nr. 11 /26.01.2005 - privind modificarea Hotararii nr.170/01.07.2004, completata prin 
Hotararea nr.226/17.09.2004, privind eliberarea si respectiv alegerea unui membru in Comisia de 
validare a Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr. 12/26.01.2005 - privind eliberarea domnului Berca Gabriel din Comisia pentru 
activitati culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie 
copii, sport si ocrotirea monumentelor istorice precum si modificarea HCL nr.177/05.07.2004.   
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Hotarare nr. 13 /26.01.2005 - privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al 
Municipiului, a sumei de 20.000.000 lei, in vederea cofinantarii a celei de a IX-a editii a 
Festivalului “ Zilele I.L.Caragiale ”, organizat de catre Centrul de Cultura „George Apostu” in 
comun cu Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Bacau si 
Ansamblul „Busuiocul” si care se va desfasura in perioada 27 – 28 ianuarie 2005 la Centrul de 
Cultura “ George Apostu ” Bacau. 
      
Hotarare nr. 14 /26.01.2005 - privind  alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, 
a sumei 40.000.000 lei pentru cofinantarea partiala a cheltuielilor pentru anul 2005 a Asociatiei 
Ovidiu Rom Bacau, aferente meselor de pranz pentru beneficiarii – copii – ai programului “ 
Gata, Dispus si Capabil ”, prin Centrele Educationale „Stefanita” Bacau. 
 
Hotarare nr. 15 /26.01.2005 - privind aprobarea eliberarii din functie a doamnei Sova Gatu 
Elena, Director la Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau. 
 
Hotarare nr. 16 /26.01.2005 - privind aprobarea acordarii salariului de merit lunar, in procent 
de 15% din salariul de baza, pe perioada exercitiului bugetar 2005, unui angajat din  « Aparatul 
Permanent » al Consiliului Local al Municipiului Bacau, pentru rezultate deosebite obtinute in 
activitatea desfasurata in anul precedent. 
 
Hotarare nr. 17/26.01.2005 -  privind acordarea salariului  de merit pe perioada exercitiului 
bugetar 2005 d-nei Ioana Serenela Calustian – auditor intern in cadrul Primariei Municipiului 
Bacau, detasata in functia de director al Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului 
Bacau. 
 
Hotarare nr.18/26.01.2005 - privind modificarea si completarea H.C.L al Municipiului Bacau 
nr.324 din 24.11.2004. 
 
Hotarare nr.19/26.01.2005 - privind aprobarea listelor nominale pe luna FEBRUARIE  2005 a 
unor categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente 
gratuite  sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun pe o 
perioada de o luna sau doua luni. 
 
Hotarare nr.20/26.01.2005 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
Municipiului Bacau si ai Primarului Municipiului Bacau in cele 6 consilii scolare din municipiul 
Bacau. 
 
Hotarare nr.21/26.01.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
LOCUINTA SI IMPREJMUIRE  TEREN str. SIRETULUI, nr.20 din municipiului Bacau, 
BENEFICIAR  : RADUINEA RAZVAN – CEZAR  
 
Hotarare nr.22/26.01.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII str. SIRETULUI, nr.20  
din municipiul Bacau. 
BENEFICIARI  : DUMITRU CARMEN-LENUS si RAZVAN  
 
Hotarare nr.23/26.01.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. 
DUMBRAVA ROSIE, NR.2, din Municipiul Bacau pentru EXTINDERE HOTEL 
DUMBRAVA CU SPATII PENTRU BIROURI BANCA SI CAMERE + SALA DE SEDINTE 
PENTRU HOTEL  
BENEFICIAR  : S.C.AGROINDUSTRIALA S.A 
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Hotarare nr. 24 /26.01.2005 - privind aprobarea propunerii Consiliului Local, de a se realiza de 
catre Primarul Municipiului Bacau, Raportul de evaluare al performantelor profesionale 
individuale ale secretarului municipiului Bacau, pentru perioada 1 decembrie 2003–1 decembrie 
2004, avand calitatea de functionar public. 
 
Hotarare nr.25 /24.02.2005 - cu privire la validarea unui mandat de consilier local in Consiliul 
Local al Municipiului Bacau.  
 
Hotarare nr.26/24.02.2005 - privind aprobarea repartizarii domnului consilier local Marcu 
Costica, in Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca 
si protectie sociala, protectie copii, sport si ocrotirea monumentelor istorice. 
 
Hotarare nr.27/24.02.2005 - privind  aprobarea la  SC CET S.A Bacau a: Executiei bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2004. Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005. Programului 
de investitii pe anul 2005. 
      
Hotarare nr. 28/24.02.2005 - privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si al 
Programului de investitii pe anul 2005 al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau. 
   
Hotarare nr. 29/24.02.2005 - privind aprobarea constituirii „Comisiei speciale” din randul 
consilierilor locali, cu mandat de a analiza si verifica problemele sesizate in „Scrisoare de 
Protest“ nr.4/18.02.2005, depusa la Consiliul Local Bacau de catre Organizatia Sindicala din 
cadrul Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau. 
 
Hotarare nr. 30 /24.02.2005 - privind aprobarea eliberarii domnului COSTIN COSTINEL, din 
functia de director al Teatrului Municipal “ Bacovia ” Bacau luandu-se act de incetarea de drept 
a contractului individual de munca, solicitand pensionarea pentru limita de varsta, precum si 
delegarea domnului GAZDARU ADRIAN -actor sa indeplineasca functia de director pana la 
organizarea concursului. 
 
Hotarare nr. 31/24.02.2005 - privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii unificate 
pentru  Teatrul Municipal “Bacovia“ si Teatrul pentru Copii si Tineret “Vasile Alecsandri“ 
Bacau, pe  anul 2005. 
      
Hotarare nr. 32/24.02.2005 - privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 27.000.000 lei, in vederea cofinantarii participarii echipei de fotbal in sala a 
Facultatii de Educatie Fizica si Sport Bacau, la Campionatul Mondial Interuniversitar ce se va 
desfasura  in perioada 10-14 octombrie 2005 in orasul Rotterdam (Olanda). 
 
Hotarare nr.33/24.02.2005 - privind aprobarea acordarii sprijinului financiar studentilor care 
urmeaza cursuri universitare de lunga durata precum si absolventilor cursurilor universitare de 
lunga durata, in ambele situatii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, si constituirea  
“Comisiei municipale” pentru analiza si selectarea cererilor acordarii sprijinului financiar acestor 
beneficiari. 
 
Hotarare nr.34/24.02.2005 - privind acordarea de stimulente personalului din compartimentele 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu atributii in administrarea 
creantelor fiscale locale. 
 
Hotarare nr. 35/24.02.2005 - privind aprobarea acordarii salariului de merit lunar, in procent de 
15% din salariul tarifar de baza, pe perioada exercitiului bugetar 2005, incepand cu data de 
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01.02.2005, Directorului de la Centrul de Ingrijire si Asistenta  Bacau, pentru rezultate deosebite 
obtinute in activitatea desfasurata. 
 
Hotarare nr.36/24.02.2005 - privind  reorganizarea Comisiei de analiza a solicitarilor de 
locuinte sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.37/24.02.2005 - privind aprobarea listelor nominale pe luna MARTIE  2005 a unor 
categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente 
gratuite  sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport in comun pe o 
perioada  de  o luna sau  doua  luni. 
   
Hotarare nr. 38/24.02.2005 - privind aprobarea delimitarii strazii Narciselor si atribuirea de 
denumiri de strazi la unele artere de circulatie din municipiul Bacau. 
      
Hotarare nr. 39/24.02.2005 privind aprobarea schimbarii profilului de activitate al Halei Pietei 
Centrale in “Comercializare de lapte, produse lactate si preparate din carne ”. 
      
 Hotarare nr. 40/24.02.2005 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat 
al municipiului Bacau, a terenurilor necesare amplasarii «Salilor de Sport » la Colegiul 
Economic «Ion Ghica» din Bacau si Scoala cu cl. I-VIII «Domnita Maria» din Bacau si 
transmiterea acestor terenuri in folosinta cu titlul gratuit, pe durata de realizare a investitiei catre 
Compania Nationala de Investitii – C.N.I.SA Bucuresti. 
   
Hotarare nr.41/24.02.2005 privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau si S.C. ROMBET S.A, cu sediul in Bacau, str. Izvoare nr.98 
 
Hotarare nr. 42/24.02.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CABINET 
MEDICAL str. NICOLAE  TITULESCU nr. 15 din municipiul Bacau, BENEFICIAR: 
HERGHELEGIU ANNA-MARIE   
 
Hotarare nr.43/24.02.2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru 
locuinta si imprejmuire teren Str. Grigore Tabacaru nr.52 (Str. HOLTULUI NR.131) din     
Municipiul  Bacau.  BENEFICIAR: MARDARE MARINETA 
 
Hotarare nr.44/24.02.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru LOCUINTA SI 
IMPREJMUIRE TEREN str.Maior Velican Alexandru nr.8 (str. Siretului nr.52A) din municipiul 
Bacau, BENEFICIAR: MOCANU CORNELIU  
       
Hotarare nr.45/24.02.2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 
pentru SEDIU FIRMA Str. NORDULUI NR. 42A din Municipiul Bacau, BENEFICIAR: 
IGNAT COSTICA  
 
Hotarare nr.46/31.03.2005 privind aprobarea vanzarii terenurilor situate in jurul locuintelor 
contractate prin credit ipotecar sau prin exceptie de la vanzare, concesionarea acestora, situate in  
Municipiul Bacau, cartier Gheraiesti, strazile Crizantemelor, Bujorilor, Crinilor, Orhideelor, 
Margaretelor si Sanzienelor. 
 
Hotarare nr.47/31.03.2005 privind atribuirea in folosinta gratuita, pana la achitarea creditelor 
contractate, a suprafetelor de teren ocupate de locuintele construite prin credit ipotecar, situate in 
intravilanul Municipiului Bacau, cartier A.N.L. Gheraiesti, strazile Crizantemelor, Bujorilor, 
Crinilor, Orhideelor, Margaretelor si Sanzienelor. 
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Hotarare nr.48/31.03.2005 privind  aprobarea ajustarii preturilor pentru serviciile publice de 
alimentare cu apa potabila si a preturilor de canalizare – epurare, practicate de Regia Autonoma 
de Gospodarie Comunala Bacau, incepand cu data de 1 aprilie 2005. 
 
Hotarare nr.49/31.03.2005 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a 
listelor de investitii pe anul 2005, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
   
Hotarare nr.50/31.03.2005 privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a 
sumei de 30.000.000 lei in vederea cofinantarii realizarii unor pliante si afise cu tematica rutiera, 
care vor fi distribuite in unitatile de invatamant din judetul Bacau cu sprijinul Inspectoratului de 
Politie al Judetului Bacau. 
 
Hotarare nr.51/31.03.2005 privind plata sumei de 52.650.000 lei catre Asociatia Municipiilor 
din Romania, reprezentand contributia Consiliului Local al Municipiului Bacau pe anul 2005. 
 
Hotarare nr.52/31.03.2005 privind aprobarea contributiei Consiliului Local al Municipiului 
Bacau, in valoare de 210.000.000 lei  de la bugetul local, reprezentand cofinantarea proiectului 
„EXTINDEREA PROMOTORULUI LOCAL – AGENT DE DEZVOLTARE LOCALA LA 
NIVELUL REGIUNII DE NORD-EST ROMANIA”, proiect in valoare totala de 30.000 Euro, 
aprobat pentru finantare, conform Contractului Phare  «RO/2002/000-586.03.02.-BC 600»  
 
Hotarare nr.53/31.03.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 50.000.000 lei, in vederea cofinantarii a celei de a XIX –a editii a “Zilelor 
Internationale ale Muzicii Contemporane”, organizate de catre Ministerul Culturii si Cultelor 
prin Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Bacau si Consiliul 
Judetean Bacau, care se va desfasura la Bacau in perioada 03-08 mai 2005. 
 
Hotarare nr.54/31.03.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 25.000.000 lei, in vederea cofinantarii proiectului - Gradinita “Spiru Haret” la 
a 90-a Aniversare, organizat de catre Gradinita “Spiru Haret” Bacau in perioada 19-20 mai 2005. 
 
Hotarare nr.55/31.03.2005 privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Local al 
municipiului Bacau, cu suma de 19.000.000 mii lei de la bugetul local, pentru sustinerea 
financiara a constructiei Catedralei “Inaltarea Domnului” din Bacau. 
 
Hotarare nr.56/31.03.2005 privind infiintarea, in municipiul Bacau a “SERVICIULUI PUBLIC 
DE EVIDENTA A PERSOANELOR” 
 
Hotarare nr.57/31.03.2005 privind aprobarea functiilor publice, organigramei, numarului de 
personal si statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate si a serviciilor publice de 
specialitate al Consiliului Local al Municipiului Bacau, pe anul 2005, precum si a Fiselor de 
evaluare a posturilor nou create. 
 
Hotarare nr.58/31.03.2005 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii, a numarului 
de personal si a fiselor de evaluare a posturilor nou infiintate la Serviciul Public de Asistenta 
Sociala al Municipiului Bacau pe anul 2005. 
 
Hotarare nr.59/31.03.2005 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a  numarului 
de personal, la Centrul de Ingrijire si Asistenta Bacau, pe anul 2005. 
 
Hotarare nr.60/31.03.2005 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului 
de personal, la Centrul Bugetar Crese Bacau, pe anul 2005. 
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Hotarare nr.61/31.03.2005 privind aprobarea “Listei nominale” cu propunerile comisiei de 
analiza a solicitarilor de locuinte, pentru persoanele si familiile din Bacau indreptatite sa 
primeasca o locuinta, in limita celor aflate la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.62/31.03.2005 privind aprobarea listelor nominale pe luna APRILIE 2005 a unor 
categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente gratuite  
sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport in comun valabile pe o 
perioada de la o luna la trei luni. 
 
Hotarare nr.63/31.03.2005 privind aprobarea delegarii gestiunii  prin concesiune a unor 
activitati din cadrul serviciilor publice de salubrizare a  municipiului Bacau . 
 
Hotarare nr.64/31.03.2005 privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor  care apartin 
domeniului public al  Municipiului Bacau, insusit prin hotararea nr.174/1999,a Consiliului Local 
al Municipiului Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare si atestat prin H.G.R. 
nr.1347/2001. 
 
Hotarare nr.65/31.03.2005 privind aprobarea trecerii unui sector de drum national european 
E85, apartinand proprietatii publice a statului din administrarea Consiliului Local al municipiului  
Bacau, in administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania 
S.A., din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. 
 
Hotarare nr.66/31.03.2005 privind aprobarea darii in folosinta gratuita pe o perioada de un an 
de zile, a unei barci pneumatice de 4 persoane, aflate in evidenta contabila a Consiliului Local al 
Municipiului Bacau – Compartiment Protectie Civila, catre  Inspectoratul pentru Situatii de 
Urgenta “Maior Constantin  Ene” al Judetului Bacau. 
 
Hotarare nr.67/31.03.2005 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru 
obiectivele «Strada Iasilor» , «Strada Ozanei» ,«Strada Doctor Istrate», «Strada Dimitrie 
Cantemir», «Strada Tudor Vladimirescu», «Strada Pricopie Strat», «Strada Independentei», si 
«Strada Tineretului»  din cartierul CFR municipiul Bacau. 
 
Hotarare nr.68/31.03.2005 privind completarea profilului de activitate pentru constructia 
realizata pe terenul concesionat de catre dl. IFTODE CONSTANTIN si IFTODE ANTONETA,  
situat in Bacau, Strada Panselelor, Bl.2, sc.D, ap.3, conform contractului de concesionare 
nr.3603/03.02.2003 . 
 
Hotarare nr.69/31.03.2005  privind completarea profilului de activitate pentru constructia 
realizata pe terenul concesionat de catre S.C MATEEA INVEST S.R.L., situat in Bacau, Strada 
Erou Ciprian Pintea, nr.4, conform contractului de concesionare nr.13297/23.04.2001 . 
 
Hotarare nr.70/31.03.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 2 CLADIRI  
DE LOCUIT A CATE 6 APARTAMENTE, IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA 
PROPRIETATII SI REALIZARE LUCRARI TEHNICO-EDILITARE, str. BUCEGI nr. 95 din 
municipiul Bacau (VARIANTA I), BENEFICIAR: MIHAES LUDOVIC    
 
Hotarare nr.71/31.03.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
LOCUINTA PARTER SI ANEXA GOSPODAREASCA, str. CIRESOAIEI, nr.2A, din 
municipiul Bacau, BENEFICIAR: NISTOR SORIN–GHEORGHE   
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Hotarare nr.72/31.03.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru SPATIU 
COMERCIAL  P+1 SI GARAJE, str. GARII nr.1, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: 
CAPRACEA CLAUDIU.    
 
Hotarare nr.73/31.03.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru IMOBIL 
BIROURI SEDIU  S+P+3E  SI  IMPREJMUIRE TEREN, SUCURSALA ALLIANZ TIRIAC 
ASIGURARI S.A., str. BANCA NATIONALA nr.4, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: S.C 
ASIT REAL ESTATE S.R.L. 
 
Hotarare nr.74/31.03.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
LOCUINTA, MAGAZIE SI IMPREJMUIRE TEREN, str. DEPOULUI, din municipiul Bacau, 
BENEFICIAR: MUSCALU GHEORGHE   
 
Hotarare nr.75/31.03.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
LOCUINTA  P+MANSARDA,  str. ELECTRICIENILOR, NR.5A din municipiul Bacau,      
BENEFICIAR: OJOG GABRIEL – IONEL. 
 
Hotarare nr.76/31.03.2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, str. 
CIRESOAIEI, NR. 41,  din  Municipiul  Bacau BENEFICIAR: BARNEA GEORGEL si 
GOLOGAN MILUTA  
 
Hotarare nr.77/31.03.2005 privind concesionarea unor loturi de teren situate in intravilanul 
Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.78/31.03.2005 prin care se ia act de suspendarea Hotararii Consiliului Local Bacau 
nr.391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de calatori pe raza municipiului 
Bacau, potrivit Sentintei nr.42/20.01.2005 pronuntata de Tribunalul Suceava – Sectia Comerciala 
si de Contencios Administrativ in Dosarul Nr.3012/COM.CA/2004, pana la solutionarea cererii 
de suspendare formulata in Dosarul nr.2/COM.CF./2005. 
 
Hotarare nr.79/31.03.2005 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Bacau, a terenului necesar amplasarii “Salii de Sport” la Colegiul National 
Pedagogic “Stefan cel Mare” din Bacau si transmiterea acestuia in folosinta cu titlu gratuit, pe 
durata de realizare a investitiei catre Compania Nationala de Investitii – C.N.I.SA Bucuresti. 
 
Hotarare nr.80/22.04.2005 - privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare”  al municipiului 
Bacau, dlui DIMOFTACHE CONSTANTIN, cunoscut si semnand cu pseudonimul literar 
C.D.ZELETIN, scriitor, doctor in stiinte medicale, profesor universitar. 
 
Hotarare nr.81/22.04.2005 - privind  aprobarea Programului  de Restructurare al S.C CET S.A 
Bacau, pe perioada iunie 2005 – iunie 2008. 
     
Hotarare nr.82/22.04.2005 - privind avizarea ajustarii pretului de producere, transport si 
distributie a energiei termice sub forma de apa fierbinte livrata de S.C. CET S.A Bacau, 
consumatorilor racordati la sistemul termic centralizat al municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.83/22.04.2005 - privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului 
Bacau, in domeniul privat al acestuia, a unor bunuri – mijloace fixe – care formeaza reteaua de 
termoficare primara «SOFERT» Bacau, administrate de S.C CET S.A. Bacau, in vederea 
scoaterii acestora din functiune, casarea, dezafectarea si reutilizarea lor in reteaua de termoficare 
a Municipiului Bacau, avand o valoare de 1.706.225.178 lei. 
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Hotarare nr.84/22.04.2005  - privind aprobarea incetarii contractului individual de munca prin 
acordul partilor, a Domnisoarei Ruseanu Daniela, director la Centrul de Ingrijire si Asistenta 
Bacau. 
          
Hotarare nr.85/22.04.2005  - privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a 
sumei de 19.200.000 lei in vederea achizitionarii a 40 de exemplare a volumului  “Bacaul literar” 
a autorului – profesor, istoric si critic literar Eugen Budau. 
 
Hotarare nr.86/22.04.2005 - privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, a 
sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local, pentru sustinerea financiara a constructiei gardului 
Cimitirului “LAZARET” din Bacau. 
 
Hotarare nr.87/22.04.2005 - privind aprobarea listelor nominale pe luna MAI 2005 a unor 
categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente gratuite  
sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport in comun pe o perioada 
de o luna sau doua luni. 
 
Hotarare nr.88/22.04.2005 - privind aprobarea modificarii si completarii Anexei nr.5, a HCL 
nr.138/31.05.2004, intitulata „Situatia cheltuielilor previzionate a se efectua din taxa de 
salubrizare pe anul 2005”.   
      
Hotarare nr.89/22.04.2005 - privind aprobarea reglementarii serviciilor publice de intretinere si 
exploatare a parcarilor publice auto din Municipiul Bacau si regimul contraventiilor in folosirea 
acestor parcari. 
 
Hotarare nr.90/22.04.2005 - privind aprobarea documentatiei tehnico–economice pentru 
obiectivele «Modernizare str. Militari», «Modernizare str. Plopilor», «Modernizare str. Gh. 
Glod»,  «Modernizare str. Linistei», «Modernizare str. Fundatura Trotus» municipiul Bacau. 
 
Hotarare nr. 91/22.04.2005 - privind aprobarea restituirii catre d-na Alionte Stefania din judetul 
Galati – municipiul Tecuci,  Str. Gh. Petrescu 19, C, 35, a unui teren in suprafata de 292 mp 
situat in Bacau, Str.Traian  nr.6, din domeniul privat al municipiului Bacau, in baza Sentintei 
Civile nr.9598/1993 a Judecatoriei Bacau, pronuntata in Dosar nr.18698/1992. 
 
Hotarare nr. 92/22.04.2005 - privind aprobarea restituirii catre d-nii Popescu Claudiu 
Demetrian  si  Lucia, cu resedinta in Canada, reprezentati de dl.Voiculescu Nicolae din Bacau, 
Str. Vasile Alecsandri nr.50, a unui teren in suprafata de 506,63 mp situat in Bacau, 
Str.I.S.Sturza nr.98, din domeniul privat al municipiului Bacau, in baza Sentintei Civile 
nr.451/2001 a Tribunalului Bacau, pronuntata in Dosar nr.5673/2001, ramasa definitiva si 
irevocabila. 
 
Hotarare nr.93/22.04.2005 - privind acceptarea transmiterii imobilului constituit in Cazarma nr. 
2592-U.M. 01639 Bacau, si a terenului aferent, din domeniul public al statului si administrarea 
Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Bacau si in administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.94/22.04.2005 - privind aprobarea  Documentatiei tehnico-economica, faza Studiu 
de Fezabilitate, pentru obiectivul “Amenajare Piata de Gross ” din Calea Moldovei nr.76, Bacau.  
 
Hotarare nr.95/22.04.2005 - privind aprobarea infiintarii  S.C. NOVABAC SRL Bacau, avand 
ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Bacau. 
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Hotarare nr.96/22.04.2005 - privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a 
sumei de 41.400.000 lei pentru organizarea, desfasurarea si premierea castigatorilor  Concursului 
Scolar cu tematica de protectie civila “Cu viata mea apar viata”- faza pe municipiul Bacau, ce va 
avea loc la Bacau in perioada 14-15.05.2005. 
 
Hotarare nr.97/22.04.2005 - privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 150.000.000 lei, in vederea organizarii si cofinantarii impreuna cu Federatia 
Romana de Tenis, a Circuitului Masculin International de Tenis al Romaniei, ce se va desfasura 
in Bacau in perioada 14-22 mai 2005. 
       
Hotarare nr.98/10.05.2005 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 
anul 2004. 
 
Hotarare nr.99/10.05.2005 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli  pe 
anul 2005, al Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare 100/10.05.2005 privind  avizarea infiintarii si construirii obiectivului de interes local 
“SPITALUL MUNICIPAL BACAU”, a spatiului de parcare pentru spital si a caii de acces la 
acest obiectiv, cu intrare din Calea  Marasesti, nr.22, Bacau. 
 
Hotarare nr.101/10.05.2005 privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a 
sumei de 70.000.000 lei in vederea realizarii albumului Foto «  Municipiul Bacau »in numar de 
500 exemplare. 
 
Hotarare nr.102/10.05.2005  privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau,  a sumei de 60.000.000 lei,  in vederea cofinantarii partiale a Concursului de interpretare 
instrumentala “Primavara Artelor”, organizat  la Bacau, impreuna cu Ministerul Educatiei si 
Cercetarii, Consiliul Judetean Bacau, Filarmonica  “Mihai Jora”, Liceul de Arta “George 
Apostu”  Bacau, care se va desfasura in perioada 15-16 mai 2005. 
 
Hotarare nr.103/10.05.2005 privind modificarea si completarea  H.C.L. nr.63/31.03.2005, prin 
care s-a aprobat documentatia de licitatie privind externalizarea unor activitati de salubrizare a 
municipiului Bacau, compusa din Regulamentul de delegarea gestiunii, Caietul de Sarcini si 
Contractul de concesiune aferent, precum si aprobarea Fisei de date achizitii. 
 
Hotarare nr.104/30.05.2005 - privind declararea vacanta a unui loc de consilier in Consiliul 
Local al Municipiului Bacau si validarea unui alt mandat de consilier local si reorganizarea 
comisiei de specialitate nr.5. 
 
Hotarare nr.105/30.05.2005 - privind  declararea vacanta a unui loc de consilier in Consiliul 
Local al Municipiului Bacau si de membru in Comisia de specialitate nr.3. 
 
Hotarare nr.106/30.05.2005 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 
anul 2004, al  Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau. 
 
Hotarare nr.107/30.05.2005 - privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare 
si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al Regiei Autonome de 
Gospodarie Comunala Bacau - aprobat prin H.C. L nr.170/28.05.2003. 
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Hotarare nr.108/30.05.2005 - privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau, a sumei de 20.000.000 lei, in vederea cofinantarii publicarii Anuarului 
nr.IV al Colegiului National “Ferdinand I” Bacau. 
 
Hotarare nr.109/30.05.2005 - privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau, a sumei de 30.000.000 lei, in vederea cofinantarii partiale a Concursului de 
informatica si sport  “No Name”, organizat impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, 
Colegiul National “Gheorghe Vranceanu” Bacau, care se va desfasura in perioada 02-05-iunie 
2005. 
 
Hotarare nr.110/30.05.2005 - privind aprobarea organizarii si a finantarii partiale de catre 
Consiliul Local al Municipiului Bacau, a Festivalului ARLEKIN 2005 - editia a X-a cu ocazia 
Zilei Internationale a Copilului si care se va desfasura la Bacau in perioada 01– 05 iunie 2005. 
 
Hotarare nr.111/30.05.2005 - privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a 
sumei de 100.000.000 lei pentru cofinantarea partiala a cheltuielilor Asociatiei Ovidiu Rom 
Bacau, aferente desfasurarii la Bacau a programului “Scoala de Vara–TOMANAP–Bacau 2005”.  
         
Hotarare nr.112/30.05.2005 - privind aprobarea alocarii de fonduri de la bugetul local in 
vederea premierii elevilor si sportivilor din municipiul Bacau pentru rezultatele deosebite 
obtinute la olimpiadele nationale si internationale precum si la campionatele sportive nationale la 
care au participat in anul 2005. 
 
Hotarare nr.113/30.05.2005 - privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, 
a cuantumului taxelor ce se vor percepe la bazele  de agrement din municipiul Bacau, incepand 
cu 01.06.2005. 
           
Hotarare nr.114/30.05.2005 - privind revocarea hotararii nr.210 din 30.06.2003, a Consiliului 
Local al Municipiului Bacau, privind schimbul de bunuri imobile intre Consiliul Local Bacau si 
S.C Letea S.A Bacau. 
 
Hotarare nr.115/30.05.2005 - privind aprobarea unor masuri organizatorice la Centrul de 
Ingrijire si Asistenta Sociala Bacau. 
 
Hotarare nr.116/30.05.2005 - privind aprobarea listelor nominale pe luna iunie 2005 a unor 
categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente 
gratuite  sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport in comun  pe o 
perioada de o luna sau de doua luni. 
 
Hotarare nr.117/30.05.2005 - privind aprobarea ”Listei nominale” cu propunerile Comisie de 
analiza a solicitarilor de locuinte, pentru persoanele si familiile din Bacau, indreptatite sa 
primeasca o locuinta, in limita celor aflate la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Bacau . 
 
Hotarare nr.118/30.05.2005 - privind numirea domnului GAZDARU ADRIAN in functia de 
director la Teatrul Municipal “Bacovia” din Bacau. 
 
Hotarare nr.119/30.05.2005 - privind modificarea Statului de functii, anexa nr.2A la H.C.L. 
Bacau nr.54/31.03.2005, pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, prin transformarea a doua functii publice de executie de consilier clasa I  
grad profesional debutant in consilier clasa I grad profesional asistent treapta de salarizare 3. 
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Hotarare nr.120/30.05.2005 - privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau 
a platii orelor suplimentare efectuate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul 
incadrat la Compartimentul “Aparatul Permanent” al Consiliului Local al Municipiului Bacau, 
pentru anul 2005. 
 
Hotarare nr.121/30.05.2005 - privind numirea unui reprezentant din partea Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, pentru supravegherea activitatilor sportive din cadrul clubului “Sport Club 
Municipal Bacau” si abrogarea  art.1 din H.C.L. nr.279/2004. 
           
Hotarare nr.122/30.05.2005 - privind modificarea H.C.L. Bacau nr.63/25.03.2004 si inlocuirea 
d-lui RADU CODRIN din functia de membru in Consiliul de Administratie la Spitalul de 
Pneumoftiziologie (TBC) Bacau, cu doamna GENES SORINA, Director Executiv Economic. 
 
Hotarare nr.123/30.05.2005 - privind aprobarea realizarii  lucrarilor de reparatii la blocurile  de 
garsoniere nr.10 si 11 din strada Aviatorilor, proprietate partiala a Consiliului Local al  
Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.124/30.05.2005 - privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local Bacau 
nr.428/18.12.2003, prin care s-a atribuit suprafata de 500 mp teren, situat in Bacau, Str.Bradului 
nr.52C, Fundatiei “Paulus Mission”  Bacau, pentru faptul ca a renuntat la construirea Centrului 
social – educativ, pentru copiii defavorizati social din Bacau. 
 
Hotarare nr.125/30.05.2005 - privind aprobarea modificarii art.4 din Hotararea Consiliului 
Local Bacau nr.165/16.09.1999, pentru diminuarea terenului atribuit in folosinta gratuita pana la 
31.12.2005, Parohiei Nasterea Maicii Domnului din Bacau. 
 
Hotarare nr.126/30.05.2005 - privind  transmiterea a doua  „parcari cu plata“ din Municipiul 
Bacau, din gestionarea Directiei de Drumuri Publice a Consiliului Local al Municipiului Bacau, 
in  gestionarea Directiei Administratia Pietelor Bacau. 
 
Hotarare nr.127/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
LOCUINTA  S+P+1 str. PROGRESULUI, NR.11 din municipiul Bacau, BENEFICIAR: 
HARCOVEANU CONSTANTIN.    
 
Hotarare nr.128/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
LOCUINTA DE SERVICIU P+1, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, str. ARCADIE 
SEPTILICI nr. 5, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: S.C EMERSUS IMPEX  S.R.L. 
 
Hotarare nr.129/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru SPATIU 
COMERCIAL SI GARAJ AUTO, str. NORDULUI nr.67 din municipiul Bacau,        
BENEFICIAR: CIOBANU MARICEL.    
 
Hotarare nr.130/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu pentru SPATIU 
COMERCIAL P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, str. ALECU 
RUSSO, NR.37 BIS, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: ANDRONIC MARIA.    
 
Hotarare nr.131/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
LOCUINTA  P+1 si IMPREJMUIRE TEREN, str. CALEA BARLADULUI, nr.178, din 
municipiul Bacau, BENEFICIAR: PARAIAC ION. 
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Hotarare nr.132/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
SUPERMARKET  “BILLA”,  str. STEFAN CEL MARE,  NR.28 din municipiul Bacau, 
BENEFICIAR: S.C BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L. 
 
Hotarare nr.133/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CLADIRE 
BIROURI, MAGAZIE SI COPERTINA,  str.  NARCISELOR,  nr.21, din municipiul Bacau, 
BENEFICIAR: COJOCARU VASILICA.  
 
Hotarare nr.134/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CLADIRE 
ADMINISTRATIVA, LOCUINTA DE SERVICIU SI PISCINA, str.  CALEA MOINESTI , nr. 
9C, din municipiul Bacau, BENEFICIAR:  S.C DUNICEC COM S.R.L. 
 
Hotarare nr.135/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  pentru DEPOZIT 
PRODUSE ALIMENTARE, AGROALIMENTARE, ALIMENTE PREAMBALATE, 
INDUSTRIALE SI IMPREJMUIRE TEREN, str. CALEA REPUBLICII, NR.61 din   municipiul 
Bacau, BENEFICIAR: S.C HOPE EXIM S.R.L.     
 
Hotarare nr.136/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Str.COSTACHE 
RADU, NR.2A , din municipiul Bacau, BENEFICIARI: RADUINEA RAZVAN-CEZAR si 
MUNTEANU IONEL    
 
Hotarare nr.137/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Str.CIRESOAIEI   
NR. 31, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: ROTARU MIHAI.     
 
Hotarare nr.138/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Str. TRIUMFULUI, 
NR.21N, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: VRACIU PETRU.     
 
Hotarare nr.139/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Republicii, din 
municipiul Bacau, BENEFICIAR: COSA MARIA.  
 
Hotarare nr. 140/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Strada CIPRIAN 
PORUMBESCU, nr.39, din municipiul Bacau BENEFICIAR: BRISCU ADRIAN SI 
VERONICA.  
     
Hotarare nr.141/30.05.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru LOCUINTA 
PARTER + MANSARDA SI IMPREJMUIRE TEREN, Str. TRIUMFULUI, din municipiul 
Bacau, BENEFICIAR: TARNOVETCHI  COSMIN SI ADINA.   
 
Hotarare nr.142/30.05.2005 privind completarea profilului de activitate pentru constructia 
realizata pe terenul concesionat de catre D-NII PATRICHE NICUSOR si PATRICHE 
GABRIELA, situat in Bacau, Str. Mioritei, nr.74, conform contractului de concesionare 
nr.21258/17.06.2004. 
 
Hotarare nr.143/30.05.2005 privind completarea profilului de activitate pentru constructia 
realizata pe terenul concesionat de catre P.F  PRUTEANU GHEORGHE,  situat in Bacau, 
Str.Marasesti, bloc 100, Sc.C, ap.3, conform contractului de concesionare nr.7794/01.03.2004. 
 
Hotarare nr.144/30.05.2005 privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau si D-na STAN AGLAIA, cu domiciliul in Bacau, str. Alecu Russo, Bl.19, 
Sc.C, ap.10 . 
 



 13 

Hotarare nr.145/30.05.2005 privind concesionarea unor loturi de teren situate in intravilanul 
Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.146/30.05.2005 privind stabilirea terenului in suprafata de 2652 mp in vederea 
amplasarii obiectivului de investitii  “Sala de Sport Scolara”, la Colegiul National Pedagogic 
“Stefan cel Mare” din Bacau, str. Spiru Haret  nr.6, trecerea acestui teren din domeniul public in 
domeniul privat al Municipiului Bacau, transmiterea acestuia in folosinta gratuita pe durata de 
realizare a investitiei, catre Compania Nationala de Investitii S.A Bucuresti, precum si abrogarea 
H.C.L. Bacau, nr.79/31.03.2005. 
 
Hotarare nr.147/23.06.2005 privind eliberarea d-lui Craciun Constantin- Dragos, din calitatea 
de secretar al – Comisiei pentru activitate juridica si disciplina, administratie publica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti – a Consiliului Local al 
Municipiului Bacau si repartizarea acestuia in – Comisia pentru comert, turism, servicii publice 
si transport urban. 
 
Hotarare nr.148/23.06.2005 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al 
Municipiului Bacau a d-lui BLAGAN COSTICA declarat supleant la alegerile din 06.06.2004 pe 
lista Partidului Social Democrat Bacau si repartizarea acestuia intr-o comisie de specialitate. 
 
Hotarare nr.149/23.06.2005 privind aprobarea constituirii garantiilor in Contul Escrow deschis 
la Banca Comerciala «Ion Tiriac» S.A prin care se va garanta imprumutul acordat de Banca 
Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Regiei Autonome de Gospodarie Comunala 
Bacau, la realizarea proiectului de reabilitare a retelei de canalizare si a statiei de epurare a 
apelor uzate, cuprins in programul ISPA. 
 
Hotarare nr.150/23.06.2005 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a 
listelor de investitii  pe anul 2005, al Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.151/23.06.2005 privind aprobarea incheierii contractului de performanta intre 
Consiliul Local al Municipiului Bacau, prin Primarul Municipiului Bacau si Sport Club 
Municipal Bacau in valoare de 1.950.000 mii lei, pentru perioada 01.06.2005 – 31.12.2005. 
 
Hotarare nr.152/23.06.2005 privind aprobarea recalcularii si ajustarii de pret la energia termica 
produsa si livrata de S.C TERMLOC S.A Bacau. 
 
Hotarare nr.153/23.06.2005 privind aprobarea incheierii contractului de performanta intre 
Consiliul Local al Municipiului Bacau, prin Primarul Municipiului Bacau si Clubul Sportiv 
Stiinta Bacau in valoare de 1.671.000 mii lei, pentru perioada 01.06.2005 – 31.12.2005. 
        
Hotarare nr.154/23.06.2005 privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, a 
sumei de 50.000.000 lei, in vederea cofinantarii celei de a VI-a Conferinte “Optimizarea 
proiectarii constructive si tehnologice in constructia de masini – Oproteh 2005”, organizata de 
catre Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii Bacau  in colaborare cu Academia de Stiinte 
Tehnice din Romania, care va avea loc la Bacau in perioada 17 – 19 noiembrie 2005. 
 
Hotarare nr.155/23.06.2005  privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 50.000.000 lei, in vederea cofinantarii  a celei de a VI- a editii a Festivalului – 
concurs de interpretare “ION DRAGOI”, organizat de catre Consiliul Judetean Bacau, Directia 
Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Bacau, Ansamblul Folcloric 
“Busuiocul” care se va desfasura la Bacau in perioada 24 – 26 iunie 2005. 
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Hotarare nr.156/23.06.2005 privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a 
sumei de 50.000.000 lei in vederea achizitionarii unui numar de exemplare a lucrarii 
„Monografia Municipiului Bacau”. 
 
Hotarare nr.157/23.06.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 15.000.000 lei, in vederea organizarii de catre Asociatia sportiva – Sport, 
Ordine si Siguranta – a  „Competitiei judetene de arte martiale” ce va avea loc la Bacau in data 
de 25 iunie 2005. 
 
Hotarare nr.158/23.06.2005 privind abrogarea hotararii nr.31din 02.03.1998 adoptata de 
Consiliul Local al Municipiului Bacau, prin care s-a instituit taxa speciala privind incheierea 
casatoriilor intre un cetatean roman si unul strain in afara timpului prevazut de lege. 
 
Hotarare nr.159/23.06.2005 privind aprobarea listelor nominale pe luna IULIE 2005 a unor 
categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente 
gratuite  sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport in comun  
valabile pe o perioada de la o luna la trei luni. 
 
Hotarare nr.160/23.06.2005 privind preluarea activitatilor Centrului de zi “Armonia” pentru 
persoane cu dizabilitati psihice de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului 
Bacau incepand cu 1 iunie 2005, ca urmare a ajungerii la termen a perioadei de implementare  si 
finantare a acestui proiect prin Programul PHARE 2001- Coeziune Economica si Sociala. 
 
Hotarare nr.161/23.06.2005 privind modificarea si completarea art.4 din H.C.L. 33 din 
24.02.2005 in sensul ca se elibereaza un consilier local si se numeste altul in Comisia pentru 
analiza si selectarea cererilor in vederea acordarii sprijinului financiar studentilor si absolventilor 
cursurilor universitare de lunga durata, beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state. 
 
Hotarare nr.162/23.06.2005 privind luarea la cunostinta de catre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau, de continutul raportului “Strategie pentru ameliorarea integritatii si 
transparentei in administratia publica locala ” prezentat de “Grupul de Integritate Locala Bacau”. 
 
Hotarare nr.163/23.06.2005 privind inregistrarea si radierea vehiculelor din Municipiul Bacau 
la Consiliul Local al Municipiului Bacau pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii la 
unitatea de politie competenta conform O.U.G. nr.195/2002 si a Regulamentului de aplicare a 
acesteia aprobat prin H.G.R. nr.85/23.01.2003 privind circulatia pe drumurile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare si revocarea H.C.L. Bacau nr.297/30.10.2004. 
 
Hotarare nr.164/23.06.2005 privind aprobarea incetarii folosintei spatiilor comerciale din 
incinta Strandului Tineretului situat in Bacau, Strada Stefan cel Mare, ca urmare a renuntarii la 
folosinta de catre Asociatia Fotbal Club Municipal Bacau, precum si abrogarea Hotararii 
Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.90/1997. 
 
Hotarare nr.165/23.06.2005 privind aprobarea Raportului Comisiei de Evaluare a ofertelor 
depuse la licitatia publica deschisa pentru “Delegarea de gestiune prin concesiune a unor 
activitati din cadrul serviciilor publice de salubrizare a  
municipiului Bacau”. 
 
Hotarare nr.166/23.06.2005 privind aprobarea solicitarii  de transmitere fara plata a 
CENTRALEI HIDROELECTRICE Bacau, din domeniul privat al statului si din patrimoniul 
Societatii Comerciale “HIDROELECTRICA” S.A. Sucursala Hidrocentrale “Bistrita” Piatra 
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Neamt, Judetul Neamt, in domeniul public al Municipiului Bacau si in administrarea Consiliului 
Local al Municipiului. 
      
Hotarare nr.167/23.06.2005  privind revocarea Hotararii nr.91/22.04.2005 a Consiliului Local 
al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.168/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru HALA 
DEPOZITARE  str. CL. REPUBLICII  NR.159, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: S.C  
SSAB IMPEX S.A BACAU.  
 
Hotarare nr.169/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, str. CIRESOAIEI, din municipiul 
Bacau, BENEFICIAR: BORCEA ELENA MIHAELA.       
 
Hotarare nr.170/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, str. TOPORASI, nr.2    
din municipiul Bacau, BENEFICIAR: DINU ELENA.     
 
 Hotarare nr.171/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M str. LT. COL. ION ZARNESCU NR. 9, din municipiul 
Bacau, BENEFICIARI: GIOCAS FLORINEL SI LACRAMIOARA.     
 
Hotarare nr.172/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru   
MANASTIRE ROMANO–CATOLICA SI IMPREJMUIRE TEREN, str. ARCADIE SEPTILICI    
din municipiul Bacau, BENEFICIAR  : ORDINUL FRATILOR MINORI CONVENTUALI.   
 
Hotarare nr.173/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, Str. GRIGORE TABACARU  NR.24, 
din municipiul Bacau, BENEFICIARI: IACOB MARIUS - IRINEL SI ALINA–MARIA.   
 
Hotarare nr.174/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru DEPOZIT 
MATERIALE DE CONSTRUCTII, STR. CL. REPUBLICII,  din municipiul Bacau, 
BENEFICIARI: CIOANCA EUGEN, HUSARIU ELENA, SCINTEIE DANA, VLAD 
IRINA-MIHAELA.    
 
Hotarare nr.175/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, PENTRU 
LOCUINTA P+1, Str. DEPOULUI, SOLA 38, PARCELA 1433/41,  din municipiul Bacau, 
BENEFICIARI: DANILA CATINCA  SI GHEORGHE.  
 
Hotarare nr.176/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CASA DE 
VACANTA SI IMPREJMUIRE, Str. LUPENI NR.50–54, din municipiul Bacau, 
BENEFICIAR: RADU RICA.      
     
Hotarare nr.177/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru LOCUINTA 
P+D Mp si IMPREJMUIRE, str. COSTACHE RADU, SOLA 20, PARCELA 448/22 din 
municipiul Bacau, BENEFICIAR: TIRON CONSTANTIN.  
 
Hotarare nr.178/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SPATII   
DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII, Str. CIPRIAN PORUMBESCU F.NR, din 
municipiul Bacau, BENEFICIARI: ORDEIANU SORIN SI ORDEIANU ADELA–
LUCRETIA. 
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Hotarare nr.179/23.06.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru LOCUINTA, 
GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, str. CPT. VICTOR PRECUP NR.1,  din municipiul Bacau,      
BENEFICIAR: PUSCASU LUDOVIC.   
 
Hotarare nr.180/23.06.2005 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat 
al municipiului Bacau, a unor cladiri anexe, in care isi desfasoara activitatea Colegiul National 
Pedagogic “Stefan cel Mare” din Bacau, aflate in administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Bacau in vederea scoaterii din functiune, casarea si demolarea acestora. 
   
Hotarare nr.181/11.07.2005 privind aprobarea documentelor incheiate intre MUNICIPIUL 
BACAU si BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE, in 
vederea contractarii unui imprumut de pana la 9000 mii Euro, pentru acoperirea cofinantarii 
necesare proiectului ISPA „Managementul integrat al deseurilor solide in Municipiul Bacau si 
comunele limitrofe”. 
 
Hotarare nr.182/11.07.2005 privind aprobarea transmiterii in administrarea Directiei de 
Sanatate Publica a judetului Bacau, a terenului in suprafata de 5.322,83 mp situat in Bacau, Str. 
Spiru Haret nr. 6, ce face parte din domeniul public al municipiului Bacau pentru completarea 
terenului necesar amplasarii  si construirii Spitalului Municipal Bacau. 
 
Hotarare nr.183/11.07.2005 privind aprobarea sistarii definitive, a lucrarilor de executie la 
obiectivul de investitii „TUNEL DE DEZGHET VAGOANE” din cadrul investitiei “CET 
BACAU”, cu functionare pe lignit, la stadiul fizic existent si stadiul valoric de 7.747.777.579 lei 
incepand cu data de 01.07.2005, precum si dezafectarea si valorificarea activelor aferente acestui 
obiectiv in conditiile legii. 
 
Hotarare nr.184/11.07.2005 privind : 
 1. aprobarea modificarii si completarii art. 1, pct. 3 din HCL nr. 203/ 30.06.2003, in 
sensul ca terenul in suprafata de 16,1 ha, stabilit pentru amplasarea “Depozitului Ecologic Zonal 
pentru Deseuri Solide” se suplimenteaza cu 2,44 ha, ajungand la o suprafata intregita de 18,54 
ha, depozitul urmand sa se realizeze in cadrul proiectului ISPA “Managementul integrat al 
deseurilor solide in municipiul Bacau si comunele limitrofe”. 
 2. aprobarea de principiu a unor schimburi de terenuri necesare reintregirii 
amplasamentului “Depozitul Ecologic pentru Deseuri Solide” si demararea procedurilor cerute 
de lege, in vederea efectuarii schimbului, precum si suportarea cheltuielilor ce decurg din 
realizarea acestor operatiuni. 
  
Hotarare nr.185/11.07.2005  privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau a sumei de 72.000.000 lei in vederea premierii sportivilor componenti ai echipei de 
handbal Juniori I de la Clubul Sportiv Scolar Bacau. 
  
Hotarare nr.186/11.07.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 20.000.000 lei, in vederea cofinantarii proiectului cultural ″Prin Teatrul 
Francofon spre Europa″, organizat de catre Universitatea Bacau impreuna cu Consiliul Judetean 
Bacau, Inspectoratul Scolar Bacau, care se va desfasura la Bacau in perioada 04 – 06 noiembrie 
2005. 
  
Hotarare nr.187/11.07.2005 privind aprobarea majorarii tarifelor la biletele  si abonamentele 
pentru transportul public local de calatori practicate de S.C TRANSPORT PUBLIC S.A, 
incepand cu data de 01.08.2005. 
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Hotarare nr.188/11.07.2005 privind aprobarea Comisiei pentru solutionarea Contestatiei depusa 
de “S.C SALPREST S.A“ Cluj referitor la rezultatul licitatiei publice deschise pentru delegarea 
gestiunii prin concesiune a unor activitati din cadrul serviciilor publice de salubrizare a 
Municipiului Bacau, desfasurata la data de 27.05.2005, ora 12.00, la sediul Consiliului Local al 
Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.189/21.07.2005 privind «Mandatarea» reprezentantilor numiti in AGA la S.C CET 
S.A Bacau, sa indeplineasca atributiile de organizare a valorificarii, in conditiile legii, a activelor 
aferente obiectivelor de investitii a caror lucrari au fost sistate. 
 
Hotarare nr.190/21.07.2005 privind  aprobarea predarii de S.C. TERMLOC S.A. Bacau catre 
S.C. CET S.A. Bacau, a mijloacelor fixe: Centrale Termice, Retele Termice, Statiilor de 
Hidrofoare, ce fac parte din domeniul public al Municipiului Bacau, aflate in administrare si  
exploatare in baza Contractului de Concesiune nr.13.552 /08.05.1996, incepand cu data de 01 
august 2005. 
       
Hotarare nr.191/21.07.2005 privind aprobarea incheierii de catre Regia Autonoma de 
Gospodarie Comunala Bacau, a Contractului  Contului  Serviciului Datoriei, in conditiile agreate 
de partile contractante, selectarea Bancii Comerciale Romane S.A. Bucuresti, ca Banca a 
Proiectului si deschiderea Contului Serviciului Datoriei la aceasta banca. 
 
Hotarare nr.192/21.07.2005 privind modificarea art.3 din H.C.L. nr.243/2004, prin infiintarea 
unor noi puncte pentru transportul public local de calatori pe raza municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.193/21.07.2005 privind aprobarea listelor nominale pe luna AUGUST 2005 a unor 
categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente gratuite  
sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport in comun pe o perioada 
de o luna sau doua luni. 
 
Hotarare nr.194/21.07.2005 privind completarea H.C.L. nr.30/25.02.2002, prin asocierea 
Consiliului Local al municipiului Bacau si cu consiliile locale ale comunelor nou infiintate: 
Sarata, Gioseni, Prajesti si Itesti din judetul Bacau, in  vederea promovarii investitiei, pregatirea 
documentatiei, asigurarea terenului, constructia financiara, licitarea de lucrari, implementarea 
proiectului si exploatarea unui depozit regional de deseuri solide situat in apropierea 
municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.195/21.07.2005 privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, a 
sumei de 30.000 RON de la bugetul local, pentru finantarea lucrarilor de finalizare a Bisericii 
Parohiei Militare “Sfantul Gheorghe si Eroii Neamului” din Bacau. 
 
Hotarare nr.196/21.07.2005 privind aprobarea evacuarii familiei COCUT PETRU si COCUT 
MARIANA din locuinta situata in Bacau, strada Bicaz Bl.164, Sc.D, Ap.2, aflata in proprietatea 
municipiului Bacau, pe care a ocupat-o in mod abuziv, fara forme legale.  
 
Hotarare nr.197/21.07.2005 privind concesionarea directa catre S.C. ROMBET S.A. BACAU a 
suprafetei de 83,83 mp, teren situat pe str. Vadu Bistritei nr. 29, in intravilanul Municipiului 
Bacau.  
 
Hotarare nr.198/21.07.2005 privind concesionarea unor loturi de teren situate in intravilanul 
Municipiului Bacau. 
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Hotarare nr.199/21.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA, str. CIRESOAIEI, NR.114, din municipiul Bacau- 
BENEFICIAR: JUGANARU SORIN.     
 
Hotarare nr.200/21.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU SI IMPREJMUIRE TEREN, str. CALEA 
MOLDOVEI, NR.47, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: S.C TEHNOROM S.R.L. 
 
Hotarare nr.201/21.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE  LOCUINTA, str. TOPORASI, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: PAVEL 
CRISTIAN –VASILE.    
 
Hotarare nr.202/21.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE SHOW-ROOM, HALE INTRETINERE AUTO, CABINA PORTA, 
IMPREJMUIRE TEREN SI REALIZARE LUCRARI TEHNICO–EDILITARE–
BRANSAMENT SI DEVIERE CONDUCTA GAZE NATURALE, str. CALEA REPUBLICII, 
NR.138, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: S.C BASAROM PRODCOM S.R.L.     
 
Hotarare nr.203/21.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, str. Avram Iancu, nr. 28A, din 
municipiul Bacau, BENEFICIARI: MUNTEANU CRISTINEL. 
 
Hotarare nr.204/21.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN,  str. Avram Iancu, nr. 28A, din 
municipiul Bacau, BENEFICIARI: S.C CHALETS DE MOLDAVIE S.R.L.   
 
Hotarare nr.205/21.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, ZONA AEROPORTULUI, 
SOLA 57/1647/11, din municipiul Bacau, BENEFICIARI: TULUC ADRIAN  SI MIHAELA.    
 
Hotarare nr.206/21.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru UNITATE 
PRODUCTIE PAINE, PRODUSE DE PATISERIE SI BIROURI, str. CALEA MOLDOVEI,  
NR. 62  din  municipiul Bacau, BENEFICIAR: S.C INAN IMPEX S.R.L.      
 
Hotarare nr.207/21.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, PENTRU 
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, Str. AUSTRULUI NR.43, din 
municipiul Bacau, BENEFICIAR: CANDET VASILE. 
    
Hotarare nr.208/21.07.2005 privind eliberarea din functia de viceprimar al municipiului Bacau, 
a d-lui SLIC MIHAI-IULIAN inainte de incetarea mandatului, ca urmare a demisiei, incepand cu 
data de 20.07.2005. 
 
Hotarare nr.209/21.07.2005 privind aprobarea elaborarii P.U.Z. in vederea construirii 
EXTINDERE SEDIU PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU SI MODERNIZARE FATADE 
EXISTENTE, STRADA MARASESTI NR.6 din Municipiul Bacau, BENEFICIAR: 
CONSILIUL LOCAL BACAU.     
 
Hotarare nr.210/21.07.2005 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivele  “Strada Siretului”, “Strada Triumfului”, “Strada Viitorului”, “Acces strada 
M.Eminescu”, “R.K. strada V. Parvan” si “R.K. strada Alba Iulia” municipiul  Bacau . 
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Hotarare nr.211/21.07.2005 privind aprobarea parteneriatului Consiliului Local al Municipiului 
Bacau, la cofinantarea proiectului PHARE RO.0104.02 “Acces la educatie pentru grupuri 
dezavantajate”, intitulat “Scoala atractiva si primitoare pentru toti”, contributia fiind de 13778 
Euro, reprezentand  5% din valoarea proiectului aferent Municipiului  Bacau,  pentru copiii/elevi 
dezavantajati din Bacau, cuprinsi in Scoala cu clasele I – VIII “Domnita Maria” Bacau si 
“Centrul de Educatie Integrata ” Bacau. 
 
Hotarare nr.212/21.07.2005 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local Bacau 
nr.142/26.07.2001, prin care a fost trecuta o suprafata de teren de 867 mp din domeniul public al 
municipiului Bacau, in domeniul privat al municipiului Bacau . 
 
Hotarare nr.213/29.08.2005 - privind  aprobarea majorarii tarifelor si ajustarea cu inflatia din 
perioada februarie 2005- mai 2005, pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de 
canalizare – epurare, practicate de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Bacau, incepand 
cu data de 1 septembrie 2005. 
 
Hotarare nr.214/29.08.2005 - privind  aprobarea Organigramei cu numarul de personal si Statul 
de Functii la Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Bacau, incepand cu data de 01.09.2005. 
 
Hotarare nr.215/29.08.2005 -privind aprobarea actualizarii valorii studiului de fezabilitate la 
obiectivul de investitii „Instalarea unui grup de cogenerare cu turbine cu gaze”, la S.C. CET S.A. 
Bacau, precum si modificarea art.1 din H.C.L. nr.346/29.12.2004, numai in ceea ce priveste 
valoarea investitiei. 
 
Hotarare nr.216/29.08.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate privind „Transformarea 
cazanului tip CRG 1870, pentru functionarea cu sistem de ardere  pentru hidrocarburi” (gaz 
metan si pacura) la S.C. CET S.A. Bacau, precum si rectificarea corespunzatoare a Programului  
de investitii pentru anul 2005. 
 
Hotarare nr.217/29.08.2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea POLITIEI 
PRIMARIEI Municipiului Bacau, incepand cu data de 01 septembrie 2005. - PROIECT PILOT-.   
 
Hotarare nr.218/29.08.2005 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si 
a listelor de investitii  pe anul 2005, al Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.219/29.08.2005 - privind aprobarea instituirii premiului „Primaria Municipiului 
Bacau” – Romania in valoare de 2000 lei (RON), care va fi acordat pentru cea mai reprezentativa 
lucrare selectata  de juriu, la Expozitia „Saloanele Moldovei”, concurs de arta plastica 
contemporana, organizata la Chisinau de catre Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, in 
perioada august-octombrie 2005. 
 
Hotarare nr.220/29.08.2005 - privind aprobarea cererii Parohiei  “Sfanta Cruce” Bacau, de a se 
aloca de la bugetul local suma de 25.000 lei  ( RON ), pentru cofinantarea partiala a unor lucrari 
de constructii la turnul bisericii. 
 
Hotarare nr.221/29.08.2005 - privind numirea doamnei CALUSTIAN SERENELA –IOANA, 
in functia de Director la Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau, incepand cu data de 
01.09.2005, la propunerea comisiei care a organizat concursul pentru ocuparea postului. 
 
Hotarare nr.222/29.08.2005 - privind  numirea domnului SALOMIA VICTOR – DUMITRU, 
in functia de Director la  Centrul de Ingrijire si Asistenta Bacau, incepand cu data de 01.09.2005, 
la propunerea comisiei care a organizat concursul pentru ocuparea postului. 
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Hotarare nr.223/29.08.2005 - privind numirea doamnei GHEORGHE MARIA-
MAGDALENA, in functia de Director Adjunct Economic la  Serviciul Public de  Asistenta 
Sociala Bacau, incepand cu data de 01.09.2005, la propunerea comisiei care a organizat 
concursul pentru ocuparea postului. 
 
Hotarare nr.224/29.08.2005 - privind aprobarea listelor nominale pe luna SEPTEMBRIE 2005 
a unor categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente 
gratuite  sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport in comun  pe o 
perioada de la o luna sau doua luni. 
 
Hotarare nr.225/29.08.2005 - privind aprobarea „Listei nominale” cu propunerile Comisiei de 
analiza a solicitarilor de locuinte, pentru persoanele si familiile din Bacau, indreptatite sa 
primeasca o locuinta, in limita celor aflate la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.226/29.08.2005 - privind aprobarea schimbarii destinatiei cladirii in care a 
functionat sediul administrativ al fostei „Sere florale” din strada Teiului nr.13 Bacau, 
proprietatea Municipiului Bacau, urmand sa primeasca destinatia de locuinta sociala. 
 
Hotarare nr.227/29.08.2005 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul  “Modernizare strada Veronica Micle” municipiul  Bacau. 
 
Hotarare nr.228/29.08.2005 - privind  aprobarea  documentatiei tehnico-economice – faza S.F. 
pentru obiectivul de investitie „Reabilitare retele apa cartier Letea din municipiul  Bacau”. 
 
Hotarare nr.229/29.08.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTA S+P+1, ANEXA P SI IMPREJMUIRE TEREN, Str. GRIGORE 
TABACARU  NR. 25, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: ANTAL ADINA.       
 
Hotarare nr.230/29.08.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTA  P+1+M SI IMPREJMUIRE TEREN, Str. TOPORASI nr. 2, din 
municipiul Bacau, BENEFICIAR: COLAC VALENTIN.        
 
Hotarare nr.231/29.08.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, Str. BANCA NATIONALA NR.4 
BIS,  din municipiul Bacau, BENEFICIAR: ZAHARIA ELENA. 
 
Hotarare nr.232/29.08.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTA P+1, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, Str. LT. COL. ION 
ZARNESCU, SOLA 24, P 583/64 (G-RAL G.CANTILI, NR.24), din municipiul Bacau,         
BENEFICIARI: MONORANU CATALIN-MARCEL SI DANIELA –NELI.  
 
Hotarare nr.233/29.08.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru  
CONSTRUIRE  LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, CL.ROMANULUI NR.160, 
din municipiul Bacau BENEFICIAR: FANTANARU MARIA.  
 
Hotarare nr.234/29.08.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru  
CONSTRUIRE  SPATIU COMERCIAL S+ P+1E, str. EROU CIPRIAN PINTEA, NR.9, din 
municipiul Bacau BENEFICIAR: S.C. PLESUVU COM S.R.L. 
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Hotarare nr.235/29.08.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru  
CONSTRUIRE EXTINDERE BISERICA P+M, str. SPIRU HARET, NR.2-4, din municipiul   
Bacau BENEFICIAR: PAROHIA SF.APOSTOLI PETRU SI PAVEL 
       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
Hotarare nr.236/29.08.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru  
CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, BAR DE ZI SI IMPREJMUIRE TEREN, str. ALEXEI 
TOLSTOI, SOLA 77,  PARC. 122, 123 din municipiul Bacau BENEFICIAR: S.C. 
MONSTERA S.R.L. BACAU. 
 
Hotarare nr.237/29.08.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, CL.ROMANULUI, NR.188,  
din municipiul Bacau, BENEFICIAR: TARABOI CONSTANTIN.         
 
Hotarare nr.238/29.08.2005 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, CL.ROMANULUI, NR.188,  
din municipiul  Bacau, BENEFICIARI: PANZARU DANIEL-ADRIAN SI MANUIELA –
LAURA.        
 
Hotarare nr.239/29.08.2005 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru  
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, 
CALEA MOLDOVEI, SOLA 4, PARCELA 52/1, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: 
PALAR IOAN.     
 
Hotarare nr.240/29.08.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE  
LOCUINTA, STR.FRUNZEI, NR.36, din municipiul Bacau BENEFICIAR: MORARU 
TIBERIUS.  
 
Hotarare nr.241/29.08.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE  
LOCUINTA P+M , STR. REPUBLICII, NR.156, din municipiul Bacau BENEFICIARI:  
RUSU LUELA-DIANA SI RUSU ADRIAN.   
 
Hotarare nr.242/29.08.2005 privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau si A.F. SANDU VALENTIN cu sediul in Bacau, Str.Mioritei, Bl.1, Sc.B, 
Ap.1. 
 
Hotarare nr.243/29.08.2005 - privind concesionarea unor loturi de teren situate in intravilanul 
Municipiului Bacau, SOLICITANTI: Dl. STOLERU  IULIAN si D-na ZAHARIA ELENA. 
 
Hotarare nr.244/29.08.2005 - privind concesionarea unor loturi de teren situate in intravilanul 
Municipiului Bacau. SOLICITANT: Dl.HAIDAU VALENTIN,  iar cea de-a doua pozitie din 
tabel , terenul din Strada Veronica Micle nr.16, concesionare prin licitatie publica. 
 
Hotarare nr.245/29.08.2005 - privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, pe durata existentei “Depozitul Ecologic Zonal pentru Deseuri Solide” a 
terenului in suprafata de 94.700 m.p, transmis de catre Consiliul Local al comunei Nicolae 
Balcescu, judetul Bacau, prin hotararea nr.41/17.08.2005, pentru a se asigura amplasamentul 
construirii “Depozitului Ecologic”, care se va realiza in cadrul proiectului ISPA “ Managementul 
integral al deseurilor Solide”, in municipiul Bacau si comunele limitrofe. 
 
Hotarare nr. 246/15.09.2005 privind reorganizarea Comisiei de Validare a Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, care va functiona pe intreaga durata a mandatului Consiliului local.  



 22 

 
Hotarare nr. 247/15.09.2005 privind aprobarea rectificarii  bugetului de venituri  si cheltuieli si 
a listelor de investitii pe anul 2005, a Consiliului Local al  Municipiului  Bacau. 
 
Hotarare nr. 248/15.09.2005 privind constituirea la nivelul municipiului Bacau, a Consiliului 
Consultativ, Organism cu rol consultativ, de analiza periodica si propuneri, de imbunatatire a 
activitatii Politiei Primariei municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.249/15.09.2005 privind aprobarea trecererii din domeniul public in domeniul privat 
al Municipiului Bacau a terenului arabil in suprafata de 3.47 ha, situat in extravilanul 
municipiului Bacau, DJ.119, Bacau- Sarata, judetul Bacau, in vederea efectuarii unor schimburi 
de teren, intre Consiliul Local al municipiului Bacau si cetatenii SOLOMON ADRIAN din 
comuna Faraoani, judetul Bacau si PATRASCU ANTON din comuna Nicolae Balcescu, judetul 
Bacau.   
  
Hotarare nr. 250/29.09.2005 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006 
in municipiul Bacau. Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
Hotarare nr. 251/29.09.2005 - privind stabilirea taxei de salubrizare in municipiul Bacau pe 
anul 2006. 
 
Hotarare nr. 252/29.09.2005 - privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau, a sumei de 1500 RON (15.000.000 lei vechi ), in vederea cofinantarii 
tiparirii in parteneriat cu Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Bacau si 
Complexul Muzeal  „Iulian Antonescu” Bacau, a catalogului intitulat „Saloanele Moldovei  
editia a –XV– a 2005” 
 
Hotarare nr. 253/29.09.2005 - privind aprobarea cererii Colegiului National „Gheorghe 
Vranceanu” Bacau, pentru alocarea de la bugetul locala a sumei de 1.500 lei RON (15.000.000 
lei vechi) in vederea cofinantarii proiectului „Etre citoyen europeen : une realite?” Bacau 16 – 20 
octombrie 2005.  
 
Hotarare nr. 254/29.09.2005 - privind aprobarea cererii Clubului Sportiv Scolar Bacau, pentru 
alocarea de la bugetul local a sumei de 3.000 lei RON (30.000.000 lei vechi), in vederea 
premierii elevei Catineanu – Vieru Alexandra, componenta a lotului de junioare a Romaniei, 
handbal fete, care a obtinut «Medalia de Argint», in anul 2005, la Campionatele Europene si a 
profesorului antrenor Manoliu Vasile – Eugen  
 
Hotarare nr. 255/29.09.2005 - privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau a sumei de 270.000 RON (2.700.000.000 lei vechi), in vederea organizarii 
Festivalului „Zilele Bacaului” editia a IX– a, ce va avea loc la Bacau in perioada 6 – 9 octombrie 
2005. 
  
Hotarare nr. 256/29.09.2005 - privind aprobarea  textului si melodiei “Cantec pentru Bacau” si 
alocarea  de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a sumei de 1000 RON (10.000.000 lei  
vechi) in vederea premierii domnului Manta Ciprian din Bacau, textier si compozitor al 
cantecului. 
 
Hotarare nr. 257/29.09.2005 privind aprobarea organizarii in parteneriat cu Directia pentru 
Sport a Judetului Bacau si Consiliul Judetean Bacau, a Concursului National „Grand Prix” – 
alergare pe sosea – editia a X-a, ce se va desfasura la Bacau in data de 02 octombrie 2005 
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precum si cofinantarea acestei actiuni cu suma de 5000 RON (50.000.000 lei vechi) de la bugetul 
local. 
  
Hotarare nr. 258/29.09.2005 - privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de 
Functii, ale aparatului propriu de specialitate, aprobate prin Hotararea nr. 57/ 31.03.2005, a 
Consiliului Locala al Municipiului Bacau, constand in suplimentarea numarului de posturi la 
Directia Comerciala si de Transport, incepand cu data de 01 octombrie 2005. 
 
Hotarare nr. 259/29.09.2005 - privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a 
numarului de personal La Politia Primariei Municipiului Bacau, incepand cu data de 01 
septembrie 2005 si abrogarea Organigramei si a Statului de Functii, anexele nr. 1 si 2, ale 
hotararii nr. 217/ 29.08.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacau.  
  
Hotarare nr. 260/29.09.2005 - privind aprobarea trecerii unor bunuri – mijloace fixe, aflate in 
administrare la S.C. CET S.A. Bacau, din domeniul public in domeniul privat al municipiului 
Bacau, denumite „Spatii disponibilizate” in cele 15 Centrale Termice preluate de la S.C. 
TERMLOC s.a. Bacau care au fost transformate in Puncte Termice modernizate, cu o suprafata 
utila (AU) de 1676,86 m.p. si terenul aferent constructiei, in suprafata de 1915,56 m.p., in 
vederea valorificarii acestor spatii ramase libere, prin inchiriere cu licitatie publica, organizata in 
conditiile legii. 
  
Hotarare nr. 261/29.09.2005 - privind aprobarea listelor nominale pe luna octombrie 2005 a 
unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente 
gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun pe o 
perioada de la o luna la trei luni. 
  
Hotarare nr. 262/29.09.2005 - privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in 
intravilanul Municipiului Bacau, a caror suprafete si beneficiari sunt prevazute in ANEXA NR.1. 
  
Hotarare nr. 263/29.09.2005 - privind aprobarea P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTE 
DUPLEX, CUPLATE SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CORBULUI din municipiul Bacau – 
BENEFICIAR: FODOR MARIANA – FLORENTINA. 
  
Hotarare nr. 264/29.09.2005  - privind aprobarea P.U.D.CONSTRUIRE GARAJ CU TERASA 
ACOPERITA, STR. CAPITAN IOAN BOROS, NR. 1 din municipiul Bacau – BENEFICIAR: 
NAFORNITA LILIANA. 
 
Hotarare nr. 265/29.09.20 - privind aprobarea P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTA SI 
IMPREJMUIRE TEREN, STR. ARINILOR din municipiul Bacau – BENEFICIAR: CIOCAN 
FRANCISCA – ANDREEA. 
  
Hotarare nr. 266/29.09.2005 - privind aprobarea P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTA SI 
IMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAIA, NR. 5 din municipiul Bacau. BENEFICIAR: 
FERARU FELOMELA – LILIANA. 
  
Hotarare nr. 267/29.09.2005 - privind aprobarea P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTA, STR. 
ARINILOR, NR. 19 BIS din municipiul Bacau – BENEFICIAR: BOT CORNEL. 
  
Hotarare nr. 268/29.09.2005 - privind aprobarea P.U.D. CONSTRUIRE 2 HALE PRODUCTIE 
SI DEPOZITARE, TROITA, CABINA POARTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. 
REPUBLICII din municipiul Bacau – BENEFICIAR: STIRBU PETRICA - TOADER 
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Hotarare nr. 269/29.09.2005 -privind aprobarea P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, 
LOCUINTA P+DM SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. VERONICA MICLE, NR. 55 din 
municipiul Bacau – BENEFICIAR: CHELARIU ALEXANDRU. 
  
Hotarare nr. 270/29.09.2005 - privind aprobarea P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTA si 
IMPREJMUIRE TEREN, STR. NORDULUI, NR. 23 din municipiul Bacau – BENEFICIAR: 
CARLAN MIOARA. 
  
Hotarare nr. 271/29.09.2005 - privind aprobarea P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTA, 
MAGAZIE SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. AUSTRULUI, N R. 71 din municipiul Bacau – 
BENEFICIAR: GHIUR CAROL. 
 
Hotarare nr. 272/29.09.2005 - privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii, incepand 
cu data de 01 noiembrie 2005, a institutiei publice, denumita „Agentia de Dezvoltare Locala 
Bacau”, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau si sub conducerea Primarului 
Municipiului Bacau. 
  
Hotarare nr. 273/29.09.2005  - privind aprobarea desemnarii d-lui Consilier local BOGDAN 
DAN in „Comisia de negociere a achizitiei de teren din localitatea Barati”, necesara realizarii 
componentei „Statie de tratare apa potabila din municipiul Bacau”, constituita in cadrul Regiei 
Autonome de Gospodarie Comunala Bacau . 
 
Hotarare nr.274/10.10.2005 - privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.190/29.10.2001, in sensul 
diminuarii suprafetei de teren din str.Depoului nr.25 Bacau transmis catre A.N.L. Bucuresti 
pentru constructia de locuinte, de la 14.800 mp la 13.740 mp, cu 1.060 mp mai putin, teren care 
nu a fost ocupat de constructii sau utilitati publice si care este necesar efectuarii unui schimb de 
teren intre Consiliul Local Bacau si S.C GEPEX SRL Bacau, care ofera la schimb un teren in 
aceeasi suprafata, categorie agricola si zona in str.Nordului nr.95A din Bacau. 
 
Hotarare nr.275/10.10.2005 - privind acceptarea preluarii prin transfer a imobilelor nr.499 
Bacau (partial) si 3020 Bacau, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului 
Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Bacau si in administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.276/10.10.2005 - privind aprobarea atribuirii  in folosinta gratuita pe durata 
existentei constructiei a terenului din domeniul privat al Municipiului Bacau, in suprafata de 
480,83 mp., situat in str. Milcov nr.49, catre Parohia “Intrarea Domnului in Ierusalim” in vederea 
construirii unei capele militare. 
 
Hotarare nr.277/10.10.2005 - privind aprobarea de catre Consiliul Local al municipiului Bacau 
a incheierii de catre S.C “CET” S.A Bacau cu firma M+W ZANDER GmbH Stuttgart – 
Germania a contractului de achizitie “Proiectare, furnizare, montaj si PIF –grup de cogenerare cu 
turbina cu gaze de 13.9 MWe  in cadrul CET” in valoare de  32.779.061,25 RON, valoare fara 
TVA, echivalent a 9.262.500 Euro si aprobarea mandatarii reprezentantilor S.C CET S.A Bacau 
pentru semnarea contractului. 
 
Hotarare nr.278/10.10.2005 - de modificare a H.C.L. nr.36/24.02.2005 privind reorganizarea 
Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, administrate prin grija Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, in sensul modificarii componentei comisiei . 
 
Hotarare nr.279/10.10.2005  - privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau 
a modificarii art.4 din HCL nr.3/11.01.2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al 
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Municipiului Bacau, cu Consiliul Judetean Bacau, in vederea realizarii in comun a proiectului 
«CENTRU DE AFACERI SI EXPOZITII» Bacau, in cadrul Programului PHARE 2004 – 2006, 
Coeziune Economica si sociala «Proiecte mari de Infrastructura». 
 
Hotarare nr.280/10.10.2005 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli  al 
Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr.281/14.10.2005 privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a 
modificarii si completarii  HCL nr.8/26.01.2005 privind aprobarea de catre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau a documentatiei tehnico- economica “STUDIU DE FEZABILITATE” 
pentru proiectul «CENTRU DE AFACERI SI EXPOZITII» Bacau, din  cadrul Programului 
PHARE 2004–2006, Coeziune Economica si sociala «Proiecte mari de Infrastructura Regionala» 
 
Hotarare nr.282/14.10.2005 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli  al 
Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr. 283/31.10.2005  privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, a 
planului de investitii din surse proprii si a planului de reparatii curente si capitale pe anul 2005, 
al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau. 
 
Hotarare nr. 284/31.10.2005 privind aprobarea avalizarii biletelor la ordin de catre Consiliul 
Local al Municipiului Bacau, emise de SC CET S.A in vederea realizarii Programului de 
Contorizare a energiei termice pentru incalzirea furnizata populatiei la nivel de scara. 
 
Hotarare nr. 285/31.10.2005  privind aprobarea  rectificarii  bugetului de venituri  si cheltuieli 
si a listelor de investitii pe anul 2005, a Consiliului Local al  Municipiului  Bacau. 
 
Hotarare nr. 286/31.10.2005 privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, a 
sumei de 2.500 RON, in vederea cofinantarii impreuna cu Fundatia pentru Parteneriat 
Miercurea-Ciuc a proiectului “ADEPT ECO–Un Nou Inceput”, organizat de catre Clubul de 
Ecologie si Turism “Veniti cu noi” in parteneriat cu Prefectura Bacau, Agentia Regionala pentru 
Protectia Mediului, Inspectoratul Scolar Bc, Directia Silvica, Colegiul National “Ferdinand I”, 
„Directia Apelor Siret ” si care se desfasoara la Bacau in perioada 01.06.2005- 31.05.2006. 
  
Hotarare nr. 287/31.10.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 4.000 RON, in vederea cofinantarii aniversarii a 15 ani de existenta in mediul 
academic national al Facultatii de Stiinte Economice din Cadrul Universitatii Bacau care se vor 
desfasura in perioada 11- 12 noiembrie 2005. 
 
Hotarare nr. 288/31.10.2005 privind aprobarea cererii de a se aloca de la bugetul local, suma de 
30.000 lei (RON ), pentru cofinantarea unor lucrari de constructii in derulare la Seminarul Liceal 
“Sf. Iosif” din Bacau, Calea Moldovei nr.233. 
  
Hotarare nr. 289/31.10.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 2.500 RON, in vederea cofinantarii a celei de a V –a Conferinte cu participare 
internationala “CONFERINTA NATIONALA DE ENERGETICA INDUSTRIALA” organizata 
de Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii Bacau care se va desfasura la Bacau in 
perioada 10-12 noiembrie 2005. 
         
Hotarare nr. 290/31.10.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 6.600 RON, in vederea cofinantarii a celei de a II-a editii a competitiei 
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sportive “CUPA LICEELOR” la fotbal –sala, organizata de catre Inspectoratul Scolar Judetean 
Bacau, care se va desfasura la Bacau in perioada 28 octombrie 2005 – 28 noiembrie 2005. 
 
Hotarare nr. 291/31.10.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 5.000 RON, in vederea cofinantarii a celei de a IV-a editii a Festivalului 
National UNIFEST 2005 organizat de  Liga Studentilor din cadrul Universitatii Bacau, care se va 
desfasura la Bacau in perioada 21 –27 noiembrie 2005. 
 
Hotarare nr. 292/31.10.2005 privind modificarea Organigramei Serviciului Public de Asistenta  
Sociala al Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr. 293/31.10.2005 privind aprobarea listelor nominale pe luna NOIEMBRIE 2005 a 
unor categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente 
gratuite  sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport in comun  pe o 
perioada  de  o luna sau doua  luni. 
      
Hotarare nr. 294/31.10.2005 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Bacau  nr.85 din  31.03.2004. 
 
Hotarare nr. 295/31.10.2005 privind repartizarea in baza Legii 354/2004 a reprezentantilor 
Consiliului Local al Municipiului Bacau si ai Primarului Municipiului Bacau, pe centre bugetare, 
licee, scoli si gradinite, in vederea participarii lor, in calitate de membri in consiliile de 
administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bacau. 
  
Hotarare nr. 296/31.10.2005 privind reactivarea Comandamentului Antiepizootic al  
municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr. 297/31.10.2005 privind solutionarea „contestatiei” nr.36655/18.09.2005, formulata  
de domnul avocat BOTOMEI VASILE, domiciliat in municipiul Bacau, str. Republicii nr.7/A/4, 
in nume personal si in calitate de decan al Baroului Bacau, din cadrul Uniunii Nationale a 
Barourilor din Romania impotriva hotararilor Consiliului Local al municipiului Bacau 
nr.250/29.09.2005 si  nr.251/29.09.2005. 
 
Hotarare nr. 298/31.10.2005 privind modificarea aliniatului (1) din partea introductiva a  
Hotararii Consiliului Local  Bacau nr.242/29.08.2005. 
   
Hotarare nr. 299/31.10.2005 privind completarea profilului de activitate pentru constructia 
realizata pe terenul concesionat de catre  P.F. PRUTEANU GHEORGHE din Bacau , situat in 
Bacau, Strada Marasesti, nr. 100, Sc.C, ap.3 conform contractului de concesionare nr. 
7794/01.03.2004 si actului aditional  nr.22461/18.07.2005. 
 
Hotarare nr. 300/31.10.2005 privind completarea profilului de activitate pentru constructia 
realizata pe terenul concesionat de catre  S.C CIOCAN BEER S.N.C Bacau , situat in Bacau, 
Strada Pictor Andreescu, nr.21-22, conform contractului de concesionare nr. 32006/20.09.1999. 
 
Hotarare nr. 301/31.10.2005 privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, str. G-RAL DR. DRAGOMIR 
BADIU NR.1, din municipiul Bacau, BENEFICIAR: TANASA VASILE.      
 
Hotarare nr. 302/31.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, str. MUNCII NR. 61A, din  
municipiul Bacau, BENEFICIARI: CARP ELENA LUMINITA SI CARP VASILE.       
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Hotarare nr. 303/31.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. SIRETULUI NR.13, din 
municipiul Bacau, BENEFICIAR: PRENTU MIHAI.    
  
Hotarare nr. 304/31.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA  P+M  SI  GARAJ, STR. CALEA MOLDOVEI NR.186, LOT I, 
din municipiul Bacau, BENEFICIAR: BARBIERU ROBERT.   
 
 Hotarare nr. 305/31.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA  P+M SI GARAJ, STR. CALEA MOLDOVEI NR.186, LOT II, 
din  municipiul Bacau, BENEFICIAR: BARBIERU ROBERT.     
       
Hotarare nr. 306/31.10.2005 privind modificarea Statului de functii pentru aparatul propriu de 
specialitate al Consiliului Local  al  Municipiului Bacau. 
 
Hotarare nr. 307/30.11.2005 privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” al  
municipiului Bacau, d-lui DAN GH. TEODOR profesor universitar, arheolog si cercetator. 
 
Hotarare nr. 308/30.11.2005 privind  aprobarea contractarii de catre SC CET SA Bacau a unui 
imprumut intern conform H.G.R. nr.1320/2005, in valoare de  9.000.000  lei (RON)  prin 
garantarea in proportie de 80% de catre Ministerul Finantelor Publice si 20% garantii proprii  ale 
societatii comerciale, in scopul  completarii finantarii achizitiilor  de  gaze naturale necesare 
functionarii in perioada de  iarna 2005-2006, precum si mandatarea Directorului General si a 
Directorului Economic ai societatii comerciale, sa  incheie documentele  necesare acordarii 
imprumutului. 
 
Hotarare nr. 309/30.11.2005 privind aprobarea  rectificarii  bugetului de venituri  si cheltuieli si 
a listelor de investitii pe anul 2005, a Consiliului Local al  Municipiului  Bacau. 
 
Hotarare nr. 310/30.11.2005 privind  aprobarea de la bugetul local a sumei de 6.000 RON, in 
vederea cofinantarii manifestarii „Premiile Presei Bacauane 2005”, organizate de Fundatia 
INFOLIFE Bacau, in comun  cu Consiliul Local al Municipiului  Bacau, Consiliul Judetean 
Bacau si Asociatia „BETANIA” Bacau, in data de 23 decembrie 2005. 
 
Hotarare nr. 311/30.11.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 10.000 RON, in vederea cofinantarii proiectului – „CASA DIN INIMA 
ORASULUI – 40 ani de la infiintarea Casei de Cultura Vasile Alecsandri Bacau – o sarbatoare a 
comunitatii bacauane”, alaturi de Consiliul Judetean Bacau si Casa de Cultura a Sindicatelor 
Vasile Alecsandri, care se desfasoara in perioada 15 octombrie – 18 decembrie 2005. 
 
Hotarare nr. 312/30.11.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 3.500 RON, in vederea cofinantarii proiectului – „30 DE ANI –EXPLORARE 
IN TIMP”, organizat de catre Scoala cu clasele I-VIII „Alecu Russo” Bacau cu ocazia implinirii 
a 30 de ani de existenta. 
 
Hotarare nr. 313/30.11.2005 privind aprobarea alocarii de la bugetul local a sumei de 100.000 
RON pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna in municipiul Bacau in luna decembrie 2005. 
          
Hotarare nr. 314/30.11.2005 privind aprobarea alocarii de la bugetul local a sumei de 5.000 
RON, in vederea cofinantarii celei de a VIII-a Editii a Concursului  National de Matematica – 
Fizica „Vranceanu-Procopiu”, gazduit de Colegiul National „Ferdinand I” Bacau, organizat in 
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comun de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau si 
Consiliul Local  al Municipiului Bacau, care va avea loc in perioada 18-21 decembrie 2005. 
         
Hotarare nr. 315/30.11.2005 privind  alocarea  de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, 
a sumei de 30.000 RON de la bugetul local, pentru finalizarea lucrarilor la Biserica cu hramul 
„Pogorarea Sfantului Duh” din Bacau, str. Calea Romanului nr.20. 
 
Hotarare nr. 316/30.11.2005 privind  alocarea  de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, 
a sumei de 1.500 RON, in vederea cofinantarii proiectului „Salvati Planeta Albastra”, organizat 
de catre Scoala „G.M. Cancicov” in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Bacau, Agentia 
Regionala pentru Protectia Mediului, Directia Apelor „Siret”, Scoala de Arte si Meserii „D. 
Leonida”. 
 
Hotarare nr. 317/30.11.2005 privind aprobarea alocarii de la bugetul local, a sumei de 6.000 lei 
RON, in vederea cofinantarii celei de a III-a editii a Concursului Interjudetean de Matematica 
„Gheorghe Vranceanu”, organizat de catre Colegiul National „Gheorghe Vranceanu” Bacau, si 
care se va desfasura in Bacau in perioada 1 – 4 decembrie 2005. 
 
Hotarare nr. 318/30.11.2005  privind   instituirea „Premiului de Excelenta” ce va fi acordat de 
catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, la sfarsitul fiecarui an scolar, incepand cu anul 
2006, primului elev din fiecare liceu din municipiul Bacau si primului student din Universitatea 
Bacau si al Universitatii „George Bacovia” Bacau, care au obtinut cele mai bune rezultate la 
invatatura si a comportamentului civic.        
         
Hotarare nr. 319/30.11.2005  privind modificarea HCL nr.324/2003 si aprobarea constituirii 
Comisiei de examinare a unui  salariat din cadrul Compartimentului „Aparatul Permanent” al 
Consiliului Local al Municipiului Bacau, in vederea promovarii in grad profesional IV ca urmare 
a efectuarii perioadei de debutant.   
 
Hotarare nr. 320/30.11.2005  privind  aprobarea „Nomenclatorului Dosarelor de Arhiva” care 
cuprinde documentele proprii, detinute, create, expediate si primite de Compartimentul 
„Aparatul  Permanent” al Consiliului Local al Municipiului  
Bacau, aplicabil de la 01.01.2006. 
 
Hotarare nr. 321/30.11.2005 privind pastrarea curateniei municipiului Bacau, de catre 
proprietarii animalelor de companie sau acea persoana care se serveste de el in timpul 
serviciului, ori animalul se afla in paza sa si l-a scos la plimbare. 
 
Hotarare nr. 322/30.11.2005 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii la 
Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau, precum si a H.C.L. 
nr.56/31.03.2005, prin care au fost aprobate aceste acte. 
        
Hotarare nr. 323/30.11.2005 privind aprobarea Organigramei,  Statului de functii, numarul de  
personal, bugetul de venituri si cheltuieli si Regulamentul de organizare si functionare ale 
Agentiei de Dezvoltare Locala Bacau, cu aplicare de la 01.01.2006.  
       
Hotarare nr. 324/30.11.2005 privind aprobarea evacuarii familiei Lungu Nuta din locuinta 
situata in Bacau, str.Orizontului Bl.11, Sc.A, ap.19, aflata in proprietatea municipiului Bacau, pe 
care a ocupat-o in mod abuziv, fara forme legale. 
 
Hotarare nr.325/30.11.2005 privind aprobarea listelor nominale pe luna DECEMBRIE 2005 a 
unor categorii de persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente 
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gratuite  sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport in comun  pe o 
perioada  de  o luna sau doua  luni. 
 
Hotarare nr. 326/30.11.2005  privind preluarea Centrului de zi „O scoala pentru toti” de catre 
Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau, ca urmare a ajungerii la termen a 
perioadei de  implementare si finantare a acestui  proiect prin Fondul Roman de Dezvoltare 
Sociala Bucuresti. 
 
Hotarare nr.327/30.11.2005 privind aprobarea baremelor de dotare cu echipament si 
cazarmament si a duratelor de utilizare, precum si a normativelor valorice de cheltuieli pentru 
cazarmament, echipament, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale 
cultural – sportive in activitatea de protectie a copilului. 
 
Hotarare nr. 328/30.11.2005 privind aprobarea participarii Serviciului Public de Asistenta 
Sociala al Municipiului Bacau, in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Bacau, Politia Primariei Municipiului Bacau, Asociatia Betania Bacau, 
Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau, Fundatia Umanitara  Doctor Luca  Bacau, Asociatia 
OVIDIU ROM Bacau si Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, pentru derularea campaniei 
publice de descurajare a cersitului in randul copiilor din municipiul Bacau, si alocarea sumei de 
1.000 lei RON din bugetul Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului  Bacau, 
contributie la aceasta actiune. 
 
Hotarare nr. 329/30.11.2005 privind completarea  profilului de activitate pentru constructia 
realizata pe terenul concesionat de catre  SC LIANOV S.R.L., cu sediul in Bacau, str.Aviatorilor, 
bl.19, Sc.A, ap.13, situat in Bacau, str.Letea, nr.1, conform contractului de concesionare 
nr.39650/08.11.2005. 
 
Hotarare nr.330/30.11.2005 privind aprobarea P.U.D. PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA 
UNIFAMILIALA CUPLATA CU GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN STR. COSTACHE 
RADU, Nr.2, din mun. Bacau. BENEFICIARI: BLUI COSTEL-MARIAN SI CRISTINA 
 
Hotarare nr. 331/30.11.2005 privind  aprobarea P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA  
SI IMPREJMUIRE TEREN  STR. ARCADIE SEPTILICI, SOLA 43, PARCELA 1557/1/1 din 
municipiul Bacau. BENEFICIARI: BARSAN COSTEL-CRISTINEL SI MACSIM 
LENUTA 
 
Hotarare nr. 332/30.11.2005 privind  aprobarea intocmirii  P.U.Z.  al  ZONEI CENTRALE A 
MUNICIPIULUI BACAU, conform noilor previziuni de dezvoltare urbanistica, care constituie 
nucleul viitorului Plan Urbanistic General al Municipiului .    
 
Hotarare nr. 333/30.11.2005 privind aprobarea respingerii contestatiei inregistrata la Primaria 
Municipiului Bacau, sub nr.36657/2005, completata prin adresa nr.39217/2005, formulata de 
catre dl. Botomei  Vasile, in nume personal, din Bacau, str.Republicii nr.27/A/4, prin care a 
solicitat anularea H.C.L. nr.277/10.10.2005, privind aprobarea incheierii de S.C CET S.A Bacau, 
cu Firma S.C  M+V ZANDER, GMBH Stuttgart Germania, a contractului de achizitie “ 
Proiectare, furnizare, montaj si PIF-Grup de cogenerare cu turbina cu gaze de 13,9 Mwe  in 
cadrul CET-lui Bacau. 
 
Hotarare nr. 334/07.12.2005 privind aprobarea Actului Constitutiv si al Consiliului de 
Administratie la S.C “NOVABAC” S.R.L Bacau, numirea Directorului General si imputernicirea 
unei persoane care sa indeplineasca procedura de inregistrare a societatii  la Oficiul Registrului 
Comertului Bacau. 
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Hotarare nr. 335/07.12.2005 privind avizarea ajustarii incepand cu data de 01.01.2006 a 
pretului de producere, transport si distributie a energiei termice sub forma de apa fierbinte livrata 
de S.C. CET S.A. Bacau, consumatorilor racordati la sistemul termic centralizat al municipiului 
Bacau. 
         
Hotarare nr. 336/07.12.2005  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Bacau si a listelor de investitii  pentru anul 2005 
 
Hotarare nr. 337/07.12.2005  privind  completarea  HCL nr. 112/30.05.2005 in sensul  alocarii 
de la bugetul local a sumei de 2.400 lei RON pentru  premierea a inca 2 elevi din Municipiului 
Bacau, premianti  la faza nationala a olimpiadelor scolare la care au participat  in  anul 2005, 
precum si a profesorilor indrumatori. 
 
Hotarare nr. 338/07.12.2005 privind alegerea viceprimarului municipiului Bacau, pe locul 
ramas vacant si incetarea mandatului de consilier al celui ales. 
 
Hotarare nr. 339/22.12.2005 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Bacau  si a listelor de investitii pentru anul 2005. 
 
Hotarare nr. 340/22.12.2005  privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al municipiului 
Bacau, a sumei de 5000 RON in vederea cofinantarii proiectului cultural  “Alaiul Obiceiurilor de 
Iarna” editia a XXXIX–a, organizat de Ansamblul Folcloric  “Busuiocul” din Bacau, in 
parteneriat cu Consiliul Local al municipiului Bacau, Consiliul judetean Bacau si cu alte institutii 
culturale de profil, care se va desfasura in perioada 24 –28 decembrie 2005, in municipiul Bacau. 
 
Hotarare nr. 341/28.12.2005 privind acordarea TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE 
AL MUNICIPIULUI BACAU” d-nei NARCISA-GEORGETA LECUSANU si d-rei RALUCA 
IVAN,  membre ale Echipei  Nationale de Handbal Feminin – Vicecampioana Mondiala la 
Campionatul Mondial -  Rusia  2005. 
 
Hotarare nr. 342/28.12.2005  privind  validarea unui mandat de consilier local, eliberarea si 
repartizarea in comisiile de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Bacau, a unor 
consilieri locali. 
 
Hotarare nr. 343/28.12.2005 privind modificarea H.C.L nr.246/2005, privind eliberarea 
domnului Scripat Constantin din Comisia de validare care detine si functia de presedinte, si  
alegerea unui alt consilier local in aceasta comisie. 
 
 
Hotarare nr. 344/28.12.2005 privind numirea domnului PRICOPE CORNELIU in functia de 
Director la Agentia de Dezvoltare Locala Bacau, incepand cu data de 01.01.2006 precum si 
aprobarea fisei postului de director. 
                                   
Hotarare nr. 345/28.12.2005  privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, 
de la bugetul local, a sumei de 5.000 lei RON in vederea achizitionarii a 50 de exemplare a 
lucrarii “George Enescu in Constelatia Muzicii Universale”, a autorului Doros Vasile. 
 
Hotarare nr. 346/28.12.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau, a sumei de 2.500 RON, in vederea cofinantarii proiectului “EDUCATIE PRIN 
RECREERE”, organizat de catre Inspectoratul Scolar Bacau, Universitatea Bacau si Scoala 
“Mihai Dragan” Bacau. 
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Hotarare nr. 347/28.12.2005 privind aprobarea alocarii de catre Consiliul Local al Municipiului 
Bacau a sumei de 2.500 RON, in vederea cofinantarii proiectului international Comenius I – 
„Apa aduce viata, viata are nevoie de apa”, gazduit de Scoala „Nicolae Iorga” Bacau in perioada 
30.01.2006 – 03.02.2006. 
                               
Hotarare nr. 348/28.12.2005 privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, a 
sumei de  40.000 lei RON de la bugetul  local, pentru finalizarea lucrarilor de constructie la  
Biserica „Invierea Domnului” din Bacau. 
                               
Hotarare nr. 349/28.12.2005 privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci  intr-
unul din cimitirele municipiului Bacau, cu exceptia cimitirului central, la un numar de 16  
persoane persecutate, din motive politice, beneficiare a Legii nr.189/2000, din municipiul Bacau. 
       
Hotarare nr. 350/28.12.2005 privind aprobarea propunerii formulata de Comisia d-lor consilieri 
locali, pentru promovarea d-lui Caleap Florin in functia de consilier juridic grad profesional IV, 
la Compartimentul “Aparatul Permanent” al Consiliului Local al Municipiului Bacau, incepand 
cu data de 01.12.2005. 
 
Hotarare nr. 351/28.12.2005 privind indreptarea erorii materiale din Hotararea nr.335/ 
07.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
                               
Hotarare nr. 352/28.12.2005 privind aprobarea modificarii partiale a Hotararii Consiliului 
Local al Municipiului Bacau  nr.387/17.11.2003, respectiv, Regulamentul de organizarea si 
efectuare a transportului public urban de persoane si bunuri in regim de taxi, pe  teritoriul 
Municipiului Bacau care a intrat in vigoare incepand cu data de 01 ianuarie  2004, in sensul 
eliminarii  obstacolelor in calea liberei circulatii a serviciilor si a persoanelor, angajament asumat 
de Romania in procesul de integrare in Uniunea Europeana. 
                        
Hotarare nr. 353/28.12.2005 privind aprobarea rezilierii incepand cu data de 01.08.2005 a 
contractului de concesionare nr.33019/21.10.2002 incheiat cu S.C. TERMLOC S.A Bacau, 
avand ca obiect terenul ce face parte din domeniul public al municipiului  Bacau, in suprafata de 
80,00 mp situat in Bacau str. Luminii si luarea acestuia in evidenta de catre S.C CET S.A Bacau.                       
 
Hotarare nr. 354/28.12.2005 privind anularea partiala a H.C.L. nr.174/1999 si nr.146/2000, in 
sensul excluderii din inventarul domeniului public al municipiului Bacau, a “CIMITIRULUI 
CUVIOASA PARASCHIVA” cunoscut si sub denumirea de “Beldiman”, situat in Bacau, str. 
Orizontului nr.73, apartinand Parohiei, in baza Sentintei Civile nr.46/2005, a Tribunalului Bacau, 
ramasa definitiva si irevocabila. 
                     
Hotarare nr. 355/28.12.2005 privind  solicitarea de la GUVERNUL ROMANIEI a trecerii din 
domeniul public al statului – patrimoniul Ministerului Educatiei si Cercetarii si administrarea 
Clubului Sportiv Scolar Bacau, judetul Bacau, in domeniul public al municipiului Bacau si 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacau, a salii de sport din Bacau, str. Vasile 
Alecsandri nr. 37. 
 
Hotarare nr. 356/28.12.2005 privind  transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei 
lucrarilor  executate,  catre S.C Hidroelectrica S.A –Sucursala Hidrocentrale “Bistrita” Piatra 
Neamt, a unor imobile (terenuri si parte constructii), din domeniul public al municipiului  Bacau, 
pentru instalarea unor sirene electronice de avertizare si alarmare a populatiei din municipiul 
Bacau. 
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Hotarare nr. 357/28.12.2005 privind darea in folosinta gratuita a bisericii din incinta Cimitirului 
Central str.Marasesti nr.161 din municipiul Bacau, pe o perioada  de 49 ani,  Parohiei „Sfanta 
Treime” din Bacau.  
                     
Hotarare nr. 358/28.12.2005 privind aprobarea „Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de 
analiza a solicitarilor de locuinte pentru persoanele si familiile din Bacau indreptatite sa 
primeasca o locuinta sociala in limita celor aflate la dispozitia Consiliului Local al Municipiului 
Bacau, pe anul 2006. 
                   
Hotarare nr. 359/28.12.2005 privind aprobarea extinderii spatiului de locuit detinut cu contract 
de inchiriere de familia Pichiu Nicolae in imobilul din Bacau, str. Alecu Russo nr.57, Sc.E, ap.2. 
 
Hotarare nr. 360/28.12.2005 privind aprobarea listelor nominale pe luna IANUARIE 2006 a 
unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente 
gratuite sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport in comun pe o 
perioada  de la o luna la trei luni. 
                       
Hotarare nr. 361/28.12.2005 privind aprobarea  documentatiei tehnico-economice  
EXTINDERE, MODERNIZARE SI PARCARE-IMOBIL strada HENRI COANDA nr.2 din 
municipiul Bacau – faza Studiu de fezabilitate. 
 
Hotarare nr. 362/28.12.2005 privind aprobarea PLANULUI  URBANISTIC de DETALIU 
pentru construire locuinta si imprejmuire teren strada Cpt. Vasile Merica, nr.6A din Municipiul 
Bacau. BENEFICIARI: PALADE VASILE SI DIANA.  
                      
Hotarare nr. 363/28.12.2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, SOLA 62, PARCELA 1800/6/3/2,   
din municipiul Bacau, BENEFICIARI: MIRONIUC GHEORGHE.      
                    
Hotarare nr. 364/28.12.2005 privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, a 
sumei de 40.000 lei RON de la bugetul local, pentru continuarea lucrarilor de constructie ale 
Bisericii “Sfantul Ilie” str.Nordului nr.54 din municipiul Bacau. 
 
 
 
 
 
 
 


