
NR. HOT. DATA TITLUL HOTĂRÂRII 

1.

04.01.2013 Hotărâre privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul
Local al Municipiului Bacău, a d-lui Cojocaru Viorel, următorul 
supleant înscris pe lista de candidaţi a Uniunii Social Liberale – 
Filiala Bacău.

2.
04.01.2013

Hotărâre privind modificarea HCL nr.214/2009 şi HCL 
275/2011 privind situaţia patrimoniului la S.C. CET S.A. Bacău. 

3.
04.01.2013

Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum 
şi taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr.1309/27.12.2012.

 Modificată  prin HCL 17 din  29.01.2013

4.

04.01.2013  Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale
care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele
reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal,
actualizata.

5.

18.01.2013 Hotărâre pentru  repartizarea definitivă a excedentului bugetului 
local pe secţiunea de dezvoltare pentru anul 2012 şi utilizarea 
acestui excedent pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare, 
conform Programului de investiţii pe anul 2013.

6.

18.01.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice 
faza Pth şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul 
proiectului ) la obiectivul „ Reabilitare  infrastructură urbană 
strada Ştefan cel Mare, municipiul Bacău” Programul 
Operaţional Regional 2007-3013,  Anexa prioritară 1-Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul 
de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-
domeniul: Centre urbane.

7.

18.01.2013 Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare imobil str.
Milcov cu destinatia de centru de cazare temporara a persoanelor
fara adapost din municipiul Bacau", a Documentatiei de Avizare
a Lucrarilor de Interventii, a principalilor indicatori tehnico-
economici ai investitiei, a bugetului proiectului si a surselor de
finantare.

8.

18.01.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local a Municipiului Bacău nr. 177/ 2012 la 
sectiunea „străzi” in sensul inscrierii suprafetei reale  a strazii 
Stefan cel Mare, ca urmare a noilor masuratori.

9.
29.01.2013 Hotărâre privind alegerea celui de-al doilea Viceprimar al

Municipiului Bacău pe locul rămas vacant. 



10.

29.01.2013 Hotărâre prin care se ia act de încetarea  funcţiei de consilier 
local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Lazăr 
Florin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca
urmare a demisiei şi  validarea mandatului de  consilier local  al 
doamnei  Nastase Maria Raluca,  următorul  supleant  înscris pe 
lista de candidaţi a Partidului Democrat – Liberal – Organizaţia 
Judeţeană Bacău

11.

29.01.2013 Hotărâre privind finantarea executiei lucrarilor de interventie
pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
prin lucrari de reabilitare termica, in cadrul Programului
Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 1, domeniul
major de interventie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinte ”. 

12.

29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea Statului de Functii pentru
Compartimentul  Aparatul  Permanent de Analiză şi Elaborare a 
Documentelor Consiliului Local Bacau incepand cu data de
01.01.2013, ca urmare a promovării în grad. 

13.
29.01.2013 Hotărâre privind  aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de 

interes local pentru persoanele majore apte de muncă din 
familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013.

14.

29.01.2013 Hotărâre privind stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumul colectiv a copiilor din centrele de zi aflate 
în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială al 
Municipiului Bacău şi a persoanelor/familiilor beneficiare de 
serviciile sociale ale  Cantinei Municipale Bacău.

15.

29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere
pe anul 2013 în Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a
grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de
sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta
institutie.

16.
29.01.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010, modificată  şi 
completată prin  HCL nr. 303/30.09.2011. 

17.

29.01.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.3/04.01.2013 prin care au
fost aprobate impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de 
salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, în 
conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012.

18.

29.01.2013 Hotărâre privind modificarea HCL 305/2008 prin care s-a
aprobat  documentatia tehnico economică faza SF pentru 
obiectivul “ Construire strada Viselor, municipiul Bacău” –  şi 
aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza Pth.  

19.
29.01.2013 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor loturi 

de teren situate în intravilanul Municipiului Bacau .



20.
29.01.2013 Hotărâre privind concesionarea în cotă indiviză a  terenului din 

str. Teiului, nr.13 (zona III Bucegi) către titularii dreptului de 
proprietate asupra locuinţelor . 

21.
29.01.2013 Hotarare privind completarea inventarului centralizat al

domeniului privat al municipiului Bacău,  însuşit prin HCL 
nr.199/2003 cu modificările şi completările ulterioare . 

22.

29.01.2013 Hotărâre privind acceptarea succesiunii vacante, în cotă de ¾ 
pentru imobilul situat în municipiul Bacău str. Aviatorilor, nr. 34, 
sc. A, ap. 11 şi înscrierea acestuia în inventarul domeniului privat 
al municipiului Bacău.

23.
29.01.2013 Hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al 

Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din 
lunile februarie - martie 2013.

24.

29.01.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL
nr.285/23.11.2012 prin care a fost aprobata închirierea unui
spaţiu în suprafaţă de 250 – 300 mp pentru desfăşurarea 
activităţii de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale.

25.
14.02.2013

Hotărâre  privind aprobarea contractării unui împrumut în 
valoare de maxim 6.468.936 lei, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind 
reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor 
acte normative.

26.
14.02.2013

Hotărâre  privind aprobarea răspunsurilor la interogatoriul 
Consiliului Local al Municipiului Bacău solicitat de către SC 
Kaufland România şi de către SC Transport Public SA Bacău, 
depuse la dosarul nr. 6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului
Braşov.

27.
14.02.2013

Hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, 
faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 
(D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic
(PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru 
obiectivul de investiţii: “ Reabilitare termică a blocului de 
locuinţe, str. Milcov nr.59, scările A şi B, Bacău”.

28.
14.02.2013

Hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, 
faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 
(D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic
(PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru 
obiectivul de investiţii: “ Reabilitare termică a blocului de 
locuinţe, str. Războieni nr.32, scara A, Bacău”.

29.
14.02.2013

Hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţie (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza 
proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de
finanţare, pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare termică a 



blocului de locuinţe, str. Războieni nr.40, scara A, Bacău”.

30.
14.02.2013

Hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, 
faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 
(D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic
(PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru 
obiectivul de investiţii: “ Reabilitare termică a blocului de 
locuinţe, str. Războieni nr.44, Bacău”.


