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  ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU                
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 30.03.2006, în sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Bacau. 
D-na Secretar Maria Jinga deschide sedinta si precizeaza ca în conformitate cu 

dispozitiile art. 40 (1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administratia publica locala, ulterior 
modificata si completata, s-a convocat prin Dispozitia nr. 575 din 24.03.2006, Consiliul 
Local al Municipiului Bacau, în sedinta ordinara.   

În sala sunt prezenti un numar de 19 consilieri,  sedinta este legal constituita si îsi 
poate începe lucrarile. 

Lipsesc din sala: domnul consilier Budeanu Ovidiu care este plecat din localitate, 
domnii consilieri Blagan Costica  si Munteanu Petru ,care au  venit imediat dupa începerea 
sedintei  si domnul consilier Lucas Laurian-Iulian care este suspendat. 
 D-na Secretar Maria Jinga, supune atentiei Consiliului Local procesele verbale ale 
sedintelor din data de 27.02.2006 si 10.03.2006. 
 Vom prezenta rezultatul votului printr-un singur tabel, având în vedere ca acesta a 
fost identic pentru cele doua procese verbale. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU ABSENT   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA ABSENT   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   
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 Cu 19 voturi „pentru“ procesele verbale din 27.02.2006 si 10.03.2006 au fost 
aprobate. 
          In sala au intrat d-nii consilieri Blagan Costica si Munteanu Petru , prezenti în acest 
moment sunt  21 de consilieri. 
 Dl. presedinte de sedinta Damian Aurel  asigura asistenta ca va conduce lucrarile 
sedintei cu respectarea prevederilor legale si ale Regulamentului de Organizare si 
Functionare al Consiliului Local al Municipiului Bacau si invita executivul ca în 
urmatoarele 30 de minute  sa raspunda întrebarilor si interpelarilor domnilor consilieri.  
   
 Dl. consilier Bîrzu Ilie întreaba în ce stadiu se afla investitiile  din municipiu  si 
anume: Piata de Gross, Depozitul Ecologic si Spitalul Municipal . Aceasta deoarece 
Spitalul Judetean, care nu este în subordinea consiliului local, se confrunta cu multe 
probleme, existând un conflict  cu Casa Judeteana de Sanatate  si simtindu-se acut o lipsa 
de finantare. Roaga pe dl. primar sa medieze acest conflict deoarece  bolnavii sunt obligati 
sa aduca de acasa medicamente si materiale strict necesare.  
În alta ordine de idei, Locuitorii Cartierului Serbanesti sunt interesati  daca se întrerupe 
circulatia pe pod  în perioada efectuarii de lucrari la acesta. De  asemenea, sunt  multe 
strazi în acest cartier unde sunt probleme foarte mari. Unele strazi sunt cuprinse în planul  
de reparatii  capitale dar este si strada  Holtului, cea  mai lunga din aceasta zona si pe ea 
locuiesc câteva sute de familii, care daca nu este cuprinsa în acest plan  anul acesta, sa fie 
prinsa anul viitor. 
În ceea ce priveste transportul gratuit , exista pensionari care se încadreaza în gradul II de 
incapacitate, au pensii foarte mici, dar nu sunt trecuti pe liste pentru a beneficia de  aceasta  
masura de protectie sociala. Ar trebui sa  se faca o solicitare catre SC TRANSPORT 
PUBLIC SA Bacau, în acest sens. 
O ultima sugestie -  sa se ia în discutie problema Zonei Metropolitane ,  sa se ia o hotarâre 
de asociere sau nu si  sa se stabileasca conditiile în care sa se faca aceasta asociere, iar 
propunerea dumnealui este ca ponderea în procesul decizional sa fie de 75% pentru 
Consiliul Local Bacau. 
      D-na Director Calustian Ioana   arata ca în sedinta Comisiei de specialitate nr.4 a 
propus acordarea de abonamente gratuite pentru transportul public urban  categoriei de 
pensionati medical.  Au fost dicutii în acest sens  în comisie, d-nii consilieri nu au agreiat 
ideia  din diverse motive precum faptul ca gradul medical se poate schimba în timp. 
Deoarece bugetul alocat permite aceasta facilitate, subiectul va fi reluat în discutie . 
     Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache  raspunde d-lui Bîrzu Ilie precizând faptul ca 
pentru pod s-a obtinut o suma de bani prin Hotarâre de Guvern în vederea  reconstructiei 
acestuia. Trebuie gasita o solutie astfel încât sa nu se închida circulatia pe pod în momentul 
demararii lucrarilor.  De asemenea este important sa poata fi transferate si utilitatile de pe 
acea artera.  I s-a promis ca pâna la data de 15 iulie – 1 august,  va  exista  o artera pe care 
se va putea circula. Chiar zilele acestea se toarna pilonii iar structura metalica este în 
proportie de peste 70% executata . Lucrarile sunt în grafic si asigura cetatenii de faptul ca  
se va circula   pe pod chiar daca pe o singura banda si cu semafor. De asemenea se vor 
asigura si utilitatile în toata aceasta perioada. 
   În ceea ce priveste Piata de Gross, aceasta este executata în proportie de 50% iar pâna în 
toamna va fi gata. 
   Referitor la Depozitul Ecologic,  lucrarile se vor efectua prin  Unitatea de Implementare 
a Proiectului.  S-a facut un plan care trebuie depus la Ministerul Mediului si la Ministerul 
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de Finante iar apoi se va organiza licitatia pentru proiectare si consultanta împreuna cu cele 
doua ministere. 
În Cartierul Serbanesti sunt deja licitate 3 strazi: Siretului, Triumfului si  Viitorului unde  
se vor rezolva problema carosabilului precum si apa si canalizarea . Str. Holtului este în 
faza de proiectare . 
           Dl. Gioseanu Constantin face  precizarea faptului ca Str. Holtului, pâna la nr.60  
apartine municipiului Bacau iar mai departe apartine de comuna Letea Veche. Aceasta 
reprezinta o problema în ceea ce priveste modul de finantare al lucrarilor pe aceasta strada. 
         Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache  completeaza cele spuse de dl. Gioseanu  
aratând faptul ca  trebuie initiata o hotarâre de Consiliu Judetean   care sa aiba ca rezultat 
posibilitatea de finantare a lucrarii. 
    În ceea ce priveste Zona Metropolitana va propune un proiect care se va dezbate public 
pe 10 aprilie iar în urmatoarea sedinta de consiliu local va prezenta  un proiect care sa 
corespunda  cerintelor si nevoilor cetatenilor din Bacau  si din comunele care se vor asocia. 
Informeaza asistenta de faptul ca a fost la Oradea la o consfatuire. Aici s-a prezentat si  
problema Zonei Metropolitane care se întinde pâna la maxim 15 km si chiar în aceste 
conditii exista destul de multe probleme. De aceea trebuie gasita solutia optima. 
   Referitor la Spitalul Municipal, investitie a Ministerului Sanatatii, a fost licitata 
proiectarea,  iar în vara se va face licitatia pentru executie. 
     Dl. Cortez  Silvian arata ca acest spital îsi demonstreaza utilitatea si prin faptul ca la 
Spitalul Judetean  sunt multe probleme. Mentioneaza faptul ca s-a bucurat de mult sprijin 
din partea Protectiei Civile  care a permis construirea unui adapost ALA pentru cca. 100 de 
persoane si  de asemenea a fost primit avizul de la Autoritatea Regionala de Patrimoniu de 
la Iasi. În acest moment studiul de fezabilitate este facut si  se demareaza procedura de  
autorizare a constructiilor. 
   Dl. consilier Craciun Constantin-Dragos prezinta câteva probleme care  i-au fost aduse 
la cunostinta de cetateni ai municipiului: 

- se reclama ca la crematoriul de la Spitalul Veterinar exista emanatii de gaze cu 
 mirosuri foarte puternice si nu s-a facut nimic pentru solutionarea acestei situatii. 
- În fata  Garii, pe  o parte stationeaza taximetrele iar pe cealalta masinile firmei 
 Massaro care este din Constanta, cetatenii nu au acces la aceasta parte pentru parcare , 
salariatii firmei nepermitând acest lucru. Întreaba daca aceasta parcare este închiriata 
catre firma Massaro. 
- Exista de asemenea reclamatii  de la cetatenii din Cartierul Tache , în sensul ca ar 
 trebui sa se intre cu autogredere pentru nivelarea strazilor 13 Septembrie, Tudor 
Vladimirescu. 
-O ultima  problema, pe care a mai ridicat-o si în alte sedinte este cea referitoare la zona 
din spatele teatrului care arata dezastruos, cu santuri pe care abia acum R.A.G.C. Bacau 
încearca sa le acopere si cu suprafata de parcare  insuficienta si care este ocupata de 
persoanele care lucreaza în zona. Deoarece zona verde oricum nu mai  are aceasta 
functionalitate ar fi mai bine sa fie amenajata o  parcare, deoarece parcarea supraetajata 
care a fost promisa a se realiza în zona  , este putin probabil ca se va face deoarece va fi 
greu de gasit un  investitor care sa o construiasca urmând ca sumele sa fie recuperate în 
20-30 de ani. Cetatenii din zona sunt dispusi, daca se face o parcare la sol,   sa 
închirieze locuri de parcare pentru a fi siguri ca au asigurat un astfel de loc. 
Deoarece pe 31.03.2006 se încheie primul trimestru al anului roaga sa fie informat cât 
din buget a fost cheltuit si care sunt lucrarile importante care au beneficiat de finantare. 
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 Dl. Viceprimar Scripat Constantin   -  a promis ca în aceasta sedinta va propune un 
proiect de hotarâre în legatura cu transportul public însa timpul nu i-a permis fiind necesara 
si publicarea în presa. De asemenea se face foarte greu comunicarea prin adrese cu firmele 
de transport public din Bacau si  este si un litigiu pe rol în acest sens (s-a încercat aflarea 
stadiului de solutionare de la judecatoria unde se afla pe rol). Va  încerca la sedinta din 
luna urmatoare sa  prezinte acest proiect de hotarâre prin care  se va încerca si 
reglementarea circulatiei microbuzelor în municipiul Bacau iar cele care acum au ca punct 
de plecare Gara Bacau, vor pleca din Autogara Bacau, cu  preponderenta cele care 
efectueaza transport interjudetean. Actualmente  ele sunt autorizate de primarie, mai exact 
s-a facut prelungirea unei autorizatii eliberata de vechea administratie.  
    Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache  informeaza de faptul ca pentru strazile enumerate 
de dl. consilier Craciun exista un program demarat despre care dl. Director Mateuta Florin 
poate da mai multe relatii. 
   Dl. Director Mateuta Florin   precizeaza faptul ca pe strazile nemodernizate din toate 
cartierele municipiului se vor realiza lucrari de  reprofilare si balastare. Programul a fost 
început si se face cu un minim de cheltuieli, cu forte proprii  si utilajele din dotare. 
Urmeaza sa se faca o licitatie pentru alte  strazi balastate pentru a se realiza lucrari cât mai 
repede. La acest moment, strazile din Cartierul Serbanesti  în proportie de 60% sunt 
reprofilate urmând sa fie completate cu balast si compactate. Se va ajunge în scurt timp si 
în Cartierul Tache. 
  Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache  informeaza asistenta de faptul ca  în ceea ce 
priveste parcarea din spatele teatrului, în sedinta urmatoare se va scoate la licitatie  publica 
suprafata care se va aloca pentru parcarea supraterana. Pâna atunci  se va face curatenie si 
chiar un plan pentru o parcare  care sa se faca de  catre primarie. În ceea  ce priveste 
crematoriul Spitalului Veterinar nu poate da relatii în acest moment dar se va interesa si în 
urmatoarea sedinta va da un raspuns domnului consilier. 
   Dl. consilier Placinta Petru  face precizarea faptului ca a aparut în mass-media o 
situatie a crematoriilor din România, care în procent de 70%  si-au pierdut licenta deoarece 
sunt depasite din punct de vedere tehnologic. Este nevoie de investitii foarte mari pentru a 
avea crematorii la nivelul cerintelor europene. 
   D-na Genes Sorina  arata ca , în ceea ce priveste executia bugetara pâna la acest 
moment, nu poate sa prezinte pe loc date certe dar în zilele urmatoare îi va pune la 
dispozitie d-lui consilier Craciun , toate informatiile solicitate. 
   Dl. Primar arata ca în ceea ce priveste Capitolul – Investitii, lucrari de reparatii si 
modernizari,  de acum încep  practic investitiile deoarece vremea abia de acum va permite 
astfel de lucrari, pâna acum prioritar a fost achitarea datoriilor care  numai pentru drumuri 
se mai ridica la cca. 100 de miliarde si exista un singur contractant la care exista datorii de 
70 de miliarde. Acestea sunt datorii preluate din anul 2004 si care se încearca a fi achitate 
deoarece conform  noii legi a administratiei locale , toate datoriile , indiferent ca ele sunt 
facute cu credit furnizor sau alt fel de  credite, vor fi parte integranta  ale datoriei publice. 
Pâna acum erau  numai  datoriile prin credite, datoriile financiare si  nu se cuantificau si 
datoriile prin credit furnizor. Pentru a  face alte investitii si a beneficia de credite, gradul de 
îndatorare este de 20% si de aceea trebuie  lichidate aceste datorii. Spera ca legea sa se 
modifice în sensul ridicarii gradului de îndatorare de la 20% la 25% astfel încât si 
investitiile viitoare sa poata beneficia de credite interne sau externe. Celelalte cheltuieli, 
sunt cheltuielile normale ,  pe capitole,  care s-au facut pentru  plata utilitatilor la scoli. 
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    Dl. consilier Bogatu George  se face mesagerul unui grup de pensionari care propun 
amplasarea unor toalete ecologice în imediata apropiere a Casei de pensii deoarece aceasta 
institutie are un  grup sanitar, care este închis  si nu poate fi utilizat de catre cei care au de 
rezolvat probleme  la aceasta institutie. 
 De asemenea , arata ca  din cauza climei cu diferente mari de temperatura cu fenomenul 
de înghet-dezghet, trotuarele si strazile arata destul de rau. Roaga  executivul sa studieze 
contractele cu prestatorii si sa se verifice  garantiile iar la  cele care se vor face ulterior sa 
se aiba grija la fixarea perioadei de garantie. Totodata, daca exista posibilitatea, sa se 
verifice  calitatea liantului de la asfalt si mai ales procentul  în care acesta este pus. 
Urgenta „0” pe care dumnealui o vede este  pietonalul de la „Luceafarul” la „Decebal” care 
s-a stricat cu toate ca vechea administratie a informat consiliul local anterior ca a fost 
verificata calitatea dalelor cu care s-a realizat pavajul.Vazând totusi ca aceste placute sunt 
subtiri ca si faianta , realizeaza faptul ca nu a fost o investitie prea reusita. Ar trebui  
decopertat tot si înlocuit cu acei „biscuiti” grosi care au fost folositi la lucrarea de pe partea 
opusa. 
   Dl. Primar precizeaza faptul ca înca de anul trecut începuse o deteriorare masiva a 
acelui pietonal . Nu exista  banii necesari pentru schimbarea integrala a suprafetei  dar dl. 
Mateuta a început sa caute solutii pentru înlocuirea placutelor deteriorate  si cel putin  în 
acest an sa se faca reparatii capitale pe acesta zona cu placi care sa fie mai rezistente. Daca 
anul viitor, deterioarea va fi mai mare, va propune o lucrare mult mai consistenta. 
În ceea ce priveste termenul  de garantie al lucrarilor, dumnea lui a încercat sa impuna la 
toate lucrarile un termen de  minim 2 ani. Nici o strada din cele  facute  anul trecut nu a 
fost deteriorata semnificativ. Din pacate nimeni nu ofera un termen de garantie mai mare 
de 2-3 ani deoarece diferentele de temperatura sunt foarte mari  - de la +10 grade C la –25 
grade C numai iarna. Programul de modernizare si reparatii va începe dupa ce temperatura 
exterioara va fi mai mare de 10 grade C si ziua dar si noaptea. S-a încercat acoperirea 
gropilor cu mixtura asfaltica  iar de saptamâna viitoare se va lucra masiv în cartierele 
C.F.R., Tache, daca vremea va permite. De asemnea , nu se vor mai realiza lucrari pe strazi 
fara a se face în prealabil modernizarea retelelor. Desi aceasta modalitate pare greoaie si 
scumpa , este mult mai eficienta. Referitor la  situatia de la Casa de asigurari de Sanatate, 
aceasta institutie  are cu siguranta toalete si ar trebui sa lase acces tuturor persoanelor care  
au de rezolvat probleme în incinta. 
Fiind prezent în sala  dl. Bogdan Ghelu care a facut o solicitare referitoare la denumirea 
unei strazi dupa cel care a fost Ion Ghelu-Destelnica, dl. Primar arata ca schimbarea 
denumirii unei strazi implica mari costuri si  dupa ce se va face o minima evaluare a 
acestor costuri, dumnealui va prezenta  situatia în consiliu pentru a se lua o hotarâre în 
acest sens. 
    Dl. consilier Marcu Costica considera ca trebuie gasite resurse financiare pentru 
rezolvarea  problemei pasajului si podului peste calea ferata. 
   Dl. Primar informeaza ca sta în atentia dumnealui modernizarea acestui pod , desi acesta 
nu este foarte utilizat iar pentru pasaj trebuie realizat un Studiu de Fezabilitate pasaj 
subteran Str. Oituz- Str. General Gusa, studiu care necesita o accesare de fonduri. Va 
încerca pentru sedinta urmatoare sa propuna consiliului local realizarea unui astfel de 
studiu. 
    D-ra consilier Mironescu Roxana întreaba ce plan de actiune este pentru strazi , de 
asemenea propune ca pasajul de la gara sa fie utilizat în scopuri comerciale dupa eliberare 
de cetatenii fara adapost si igienizare si arata ca  în parcarea de la spital nu se poate intra 
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iar mica parcare de lânga Liceul Pedagogic  este sufocata de taxiuri. Roaga gasirea unei 
solutii pentru a nu se mai produce blocaje în acea zona cu atât mai mult cu cât este o zona 
de mare interes  în apropiere fiind politia, spitalul, liceul si universitatea. 
     Dl. Primar informeaza asistenta de faptul ca pentru  planul de reparare a strazilor si de 
mentinere a carosabilului,  în acest an sunt alocate peste 200 de miliarde de lei. Imediat ce 
vremea va permite se vor demara aceste lucrari , cu prioritate în cartiere si apoi acolo unde  
carosabilul începe sa se deterioreze si vor aparea probleme în urmatorii ani. În Pasajul 
Garii se intentioneaza  amplasarea unui post  al Politiei Primariei , evident dupa realizarea 
unor reparatii, igienizarii  si a modernizarii . Parcarea de  la spital a facut obiectul multor 
discutii si singura solutie pe care o  vede realizabila este ca odata  cu realizarea lucrarilor 
de la Spitalul Municipal (care va avea o parcare proprie), sa se realizeze si lucrari  la acea 
parcare. 
  Dl. consilier Lupu Gabriel-Stanica solicita un raspuns  referitor la termenul de 
finalizare a lucrarilor de la Bazinul de înot si  darea   în  folosinta a acestuia deoarece  urma    
sa-si înceapa activitatea dupa 14 martie 2006 . Este adevarat ca se fac lucruri frumoase însa 
cu mare greutate iar sportivii de performanta sunt nevoiti sa se antreneze pe uscat sau la  
Piatra Neamt. 
   Dl. Gioseanu Constantin arata ca lucrarile nu au fost finalizate la termen deoarece  s-a 
schimbat solutia tehnica, abordându-se una moderna care va duce la cresterea costurilor cu 
25 miliarde lei dar bazinul de înot va putea fi folosit si în competitii  de nivel european sau 
mondial. În ultima perioada se poate observa o crestere simtitoare a ritmului lucrarilor. 
  Dl. Primar arata ca aceasta investitie este una foarte costisitoare  -  cca. 4 milioane de 
Euro si de aceea nu poate permite  sa se faca  fara a avea ca finalitate posibilitatea utilizarii 
Bazinului de înot la  competitii  de nivel european sau mondial. Solutia adoptata se refera 
la  realizarea  bazinului, vechea modalitate de placare cu faianta fiind depasita. 
   Dl. consilier Placinta Petru  arata ca a salutat initiativa executivului referitoare la 
realizarea unui PUZ pentru zona centrala a orasului, în urma unui concurs de idei. Este o 
investitie cu o perioada de valabilitate foarte mare si va constitui cartea de vizita a orasului.  
Pâna la aceasta data s-au înscris în concurs numai câteva firme care nu au  nici experienta 
si nici forta de a realiza aceasta lucrare. Roaga  sa se amâne termenul  limita pentru acest 
concurs si sa se faca demersurile necesare pentru aducerea unor specialisti de renume în 
urbanism astfel încât lucrarea care se face  sa  justifice banii care se vor cheltui. 
     Dl. Arhitect Sef  Cortez Silvian precizeaza faptul ca sunt înscrise  sase firme dintre 
care doua puternice, locale, iar daca situatia o va cere se va  mari termenul de predare a 
lucrarilor. 
     Dl. Primar arata ca  se ia în calcul aceasta propunere dar  lucrurile trebuie grabite 
deoarece  exista si retrocedari în zona respectiva si trebuie spus cetatenilor daca în 
conformnitate cu prevederile noului PUG si PUZ, se va mai putea construi sau nu în acea 
zona. 
     Dl. consilier Placinta Petru  informeaza de faptul ca PUG-ul si  PUZ-ul  pe care le 
avem la aceasta data au fost facute tot în asemenea conditii de atmosfera , când anumite  
societati care detineau niste planuri vechi s-au prezentat si au câstigat  fara sa aduca 
aproape nimic nou. Se impune ca dl. Primar sa se implice  în câteva probleme financiare pe 
care le cunoaste deoarece nici o societate care se respecta si este  bine organizata nu se 
deplaseaza la Bacau cu o diurna de 200.000 lei /zi deoarece sunt necesare investigatii 
costisitoare din partea lor. Crede ca se vor gasi resursele necesare pentru  o asemenea  
lucrare de anvergura care va face cinste consiliului local  în timp. 
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    Dl. Primar arata ca are cunostinta despre cele spuse de dl. Placinta si împreuna cu dl. 
Cortez  încearca  sa gaseasca niste solutii legale în acest sens si sa aduca cei mai buni 
specialisti în domeniu. 
   Dl. Presedinte de sedinta, Damian Aurel,  supune atentiei consiliului local  o adresa prin 
care dl. consilier Lupu Gabriel-Stanica  este invitat sa participe la Bucuresti la o Conferinta 
Internationala cu tema – Implementarea în  România a Standardelor Europene  S.R.E. care 
privesc  securizarea locurilor de joaca  conform Normelor Europene care s-au impus de la  
01.01.2006 si solicita  aprobarea rambursarii cheltuielilor de deplasare si diurna pe 
perioada desfasurarii acesteia. 
   Dl. consilier Lupu Gabriel-Stanica   face precizarea faptului ca  si dl. consilier Placinta 
a primit aceasta invitatie dar are o problema deosebita si nu poate participa la acesta 
conferinta. Deoarece exista un program de amenajare a locurilor de joaca, la nivelul 
primariei, considera ca este oportuna aceasta modalitate de informare de la personalitati  
recunoscute în materie. 
   Dl. Primar  este întrutotul de acord cu aceasta participare . 
 Dl. presedinte de sedinta face apelul domnilor consilieri pentru a-si exprima votul în 
legatura cu propunerea de participare a d-lui consilier Lupu Gabriel-Stanica la Bucuresti, la 
Conferinta Internationala cu tema – Implementarea în  România a Standardelor Europene  
S.R.E. care privesc  securizarea locurilor de joaca  conform Normelor Europene care s-au 
impus de la  01.01.2006 si  aprobarea rambursarii cheltuielilor de deplasare si diurna pe 
perioada desfasurarii acesteia. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA    X 
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 20  1 
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Cu 20  de voturi „pentru“  si o « abtinere », propunerea de participare a d-lui consilier 
Lupu Gabriel-Stanica la Bucuresti, la Conferinta Internationala cu tema – Implementarea 
în  România a Standardelor Europene  S.R.E. care privesc  securizarea locurilor de joaca  
conform Normelor Europene care s-au impus de la  01.01.2006 si  aprobarea rambursarii 
cheltuielilor de deplasare si diurna pe perioada desfasurarii acesteia, a fost aprobata. 
 
 
       Nemaifiind interpelari, Dl. presedinte de sedinta, Damian Aurel, îl invita pe dl. Primar 
Ing. Romeo Stavarache sa prezinte lista de invitati si ordinea de zi a sedintei, dupa cum 
urmeaza:  

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si 
a listelor de investitii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau.     

               Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
2.Proiect de hotarâre privind  plata sumei de 17.500 lei (RON) catre Asociatia 

Municipiilor din România, reprezentând contributia Consiliului Local al Municipiului Bacau 
pe anul 2006 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 3.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea Programului  anual al finantarilor 

nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacau pentru anul 2006, si a actelor 
procedurale anexa pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/02.12.2005. 

               Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
 
4.Proiect de hotarâre privind  asocierea  Consiliului Local al municipiului Bacau cu 

Asociatia « Centrul Regional pentru Siguranta Rutiera » - IRSA – RO – Bucuresti, în vederea 
realizarii în comun a Proiectului Pilot de Siguranta Rutiera « ProSiguR », pe teritoriul 
municipiului Bacau. 

                    Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
  
5. Proiect de hotarâre  privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, al planului 

de investitii din surse proprii si a planului de reparatii curente si capitale pe anul 2006, ale 
Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau. 

        Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
6.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  ajustarii tarifului cu inflatia din perioada 

iunie-decembrie 2005, pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare 
– epurare, practicate de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Bacau, începând cu data 
de  1 Aprilie 2006. 

        Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 7.Proiect de hotarâre  privind reorganizarea Consiliului de Administratie al Regiei 
Autonome de Gospodarie Comunala Bacau 

               Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
    

8.Proiect de hotarâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotarârea 
nr.200/29.10.2001, a Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
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       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

9.Proiect de hotarâre  privind aprobarea „Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de 
analiza a solicitarilor de locuinte pentru persoanele si familiile din municipiul Bacau, 
îndreptatite sa primeasca o locuinta în limita celor aflate la dispozitia Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, pe anul 2007. 

                Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

10.Proiect de hotarâre privind aprobarea listelor nominale pe luna  aprilie 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 
în comun  pe o perioada de la o luna la trei luni. 

            Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 11.Proiect de hotarâre privind acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului 
bugetar 2006 domnului Victor Salomia – Director al Centrului de Îngrijire si Asistenta 
Bacau. 

               Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU                              
 

 12.Proiect de hotarâre privind  stabilirea terenurilor în vederea amplasarii în 
municipiul Bacau a 4 obiective de investitii, sali de sport, prin derularea Programului „Sali 
de Sport” aprobat prin H.G. nr.818/2003, trecerea acestor terenuri din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Bacau, transmiterea acestor terenuri în folosinta gratuita, 
potrivit legii, pe durata realizarii investitiilor, catre Compania Nationala de Investitii „ CNI” 
– S.A. 

                Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
        

 13.Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru 
obiectivul «  Modernizare str.Lupeni » , municipiul Bacau. 

                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
       

 14.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 
CONSTRUIRE  LOCUINTA P +M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.TRIUMFULUI, NR.21 
J din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  DINU MARICICA       
                Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
  15.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTA P +1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.AUSTRULUI, NR.71 
din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  GHINDA NICOLETA       
               Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
   16.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTA P +M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.PRELUNGIREA 
BRADULUI, NR.7 din municipiul Bacau 

      BENEFICIARI  :  VASILIU ION SI SIMONA       
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              Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

   17.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 
CONSTRUIRE   BLOC LOCUINTE TRONSOANE C SI D, STR. VADU BISTRITEI, 
NR.29,  din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  S.C. ROMBET S.A.       
             Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
   18.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  HALA PRODUCTIE PANIFICATIE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE 
TEREN, STR.CL. BÂRLADULUI, NR.23,  din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  S.C. PAULISTA S.R.L.       
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
19.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  GARAJ AUTOTURISME PENTRU SCOALA DE SOFERI, STR.George 
Bacovia, NR.127,  din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  : MUNTEANU-CHITACIU VASILE        
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
20.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  CARTIER DE LOCUINTE SI L.T.E.,CL. MOINESTI, NR.24,  din 
municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  S.C. VASION S.R.L.       
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
21.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTE SI  ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, CL. 
MOLDOVEI, SOLA 5, PARCELA 96/53,  din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  S.C. NEVCO INVEST S.R.L.       
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
22.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  COMPLEX COMERCIAL „SUPERMARKET CIP SAVIN”, STR.EROU 
CIPRIAN PINTEA, din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  S.C. CIP SAVIN COM S.R.L.       
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
23.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTA SI GARAJ, STR.BICAZ, NR.168,  din municipiul Bacau 
      BENEFICIAR  :  MACARU VALENTIN 
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
24.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  ANEXE GOSPODARESTI, GARAJ, MAGAZIE SI BUCATARIE DE 
VARA, STR.NORDULUI, NR.100,  din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  VÎRLAN MIHAI 
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                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
25.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTA P +M  CALEA  MOINESTI, NR. 66 din municipiul Bacau 
      BENEFICIARI  :  GUTU MARINELA SI EUGEN       
                   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
26.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTA, STR. HOLTULUI , NR.135,  din municipiul Bacau 
         BENEFICIAR  :  JUFA IOSIF        
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   
 
 27.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru 

CONSTRUIRE   2 LOCUINTE, STR. MUNCII – STR. PREL. DORULUI,  din municipiul 
Bacau 

         BENEFICIARI  :  STIRBU MIHAI, LUNCANU CLARA SI FLORINEL        
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
  
   28.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru 

CONSTRUIRE    LOCUINTE UNIFAMILIALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. MUNCII,  
SOLA 28, PARCELA 903/3/2,  din municipiul Bacau 

         BENEFICIARI  :  CHIRIBAU MIHAI-COSMIN SI SIMONINI RAMONA-MARIANA        
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
29.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru 

CONSTRUIRE    CABINA POARTA SI PLATFORMA BETONATA, AMPLASARE 
DOUA PANOURI PUBLICITARE SI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA 
PROPRIETATII, STR. NARCISELOR,  SOLA 47, PARCELA 1587/1/31,  din municipiul 
Bacau 

         BENEFICIAR  :  NASTASE DANUT        
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
   30. Proiect de hotarâre privind concesionarea  unor loturi de  teren   situate în 

intravilanul  Municipiului Bacau , a caror  suprafete si beneficiari sunt  prevazute în anexa nr.1 
                 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   
 
   31. Proiect de hotarâre privind concesionarea directa a loturilor de  teren   situate în 

intravilanul  Municipiului Bacau , a caror  suprafete si beneficiari sunt  prevazute în anexa nr.1 
      Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   

 
32. DIVERSE . 

A. Prezentarea contestatiei  domnului Botomei Vasile prin Cabinet Individual de Avocat, 
înregistrata la nr.9897 din 10.03.2006  si a raspunsului  la aceasta contestatie. 

                Cons.Jr. Caleap Florin 
 
 B. Prezentarea  adresei înaintata de catre Directia Generala Anticoruptie – Biroul 
Anticoruptie pentru Judetul Bacau,  înregistrata la  nr.10226/13.03.2006,  prin care 
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comunica în scopul informarii consilierilor locali, înfiintarea Directiei Generale 
Anticoruptie  si a Serviciului Teritorial Anticoruptie pentru Judetul Bacau si Programul de 
audiente la aceste institutii. . 

                         Cons.Jr. Isofachi Ghiorghi 
 
          Nefiind discutii, dl. presedinte de sedinta, face apelul domnilor consilieri pentru a-
si exprima votul în legatura cu ordinea de zi propusa. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN -DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

 
Cu 21  de voturi „pentru“ ordinea de zi a fost aprobata. 

  
 D-na Secretar Maria Jinga întreaba daca nici unul din cei 21  consilieri prezenti nu 
se afla în conflict de interese în legatura cu punctele aflate pe ordinea de zi. 
 Nici un consilier nu a anuntat existenta unui conflict de interese. 
 

    1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui 
Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de 
investitii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau.     
               Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
       
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
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  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
        Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 2, favorabile. 
        D-na Sorina Genes precizeaza faptul ca la mapa a existat  proiectul de hotarâre si 
anexele sale dar ulterior Directia Finantelor Publice a comunicat printr-o adresa, modificari 
care reprezinta  diferente de salarii pentru cadrele didactice. Acestea trebuie incluse în 
buget pentru a se putea acorda drepturile salariale cadrelor didactice, câstigate de acestea în 
instanta pentru perioada 2001-2004. Proiectul în  noua forma nu a fost la mapele 
consilierilor si roaga sa se dea girul si pentru aceasta modificare. Din pacate  bugetul nu a 
fost majorat ci numai au fost virate  niste credite din trim.IV în trim.I 
         Dl. Primar precizeaza faptul ca în principiu este vorba de bani datorati conform 
unor sentinte judecatoresti, cadrelor didactice. Din sumele alocate trim.IV  au fost aduse 
unele în trim I , urmând ca  sa se gaseasca solutii pentru finalul anului. De asemena , prin   
proiect se introduce în buget suma de 10.000 lei (RON) dati prin H.G. pentru podul de la 
Serbanesti si de asemenea tot prin H.G. o majorare cu 70.000 lei (RON) pentru efectuarea 
lucrarilor de cadastru imobiliar.  
   Nemaifiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu  proiectul de hotarâre, cu modificarea propusa de 
d-na Sorina Genes. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16 PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

 
   Proiectul de hotarâre privind  aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 
si a listelor de investitii pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau s-a 
adoptat cu 21 de  voturi “pentru”. 
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  Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.  
 
 

            2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da 
cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotarâre privind  plata sumei de 17.500 lei (RON) catre Asociatia Municipiilor 
din România, reprezentând contributia Consiliului Local al Municipiului Bacau pe anul 2006. 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
    
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
         Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta raportul de avizare ale comisiei de specialitate 1. 
  
          Nefiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru 
a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA     
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

 
 Proiectul de hotarâre privind  plata sumei de 17.500 lei (RON) catre Asociatia 
Municipiilor din România, reprezentând contributia Consiliului Local al Municipiului 
Bacau pe anul 2006 s-a adoptat cu 21 de voturi “pentru”. 
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
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           3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul     
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul 
de hotarâre privind  aprobarea Programului  anual al finantarilor nerambursabile de la 
bugetul local al municipiului Bacau pentru anul 2006, si a actelor procedurale anexa pentru 
punerea în aplicare a Legii nr.350/02.12.2005. 

               Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Dl. primar face precizarea ca începând din  acest an  pentru  finantarile nerambursabile  
din fondurile publice a aparut Legea nr.350 si în urma desfasurarii dezbaterii publice, 
propune d-lor consilieri un program  de finantare pentru anul 2006. 
 
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
         Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul  favorabil. 
         Se prezinta rapoartele de avizare al comisiilor  de specialitate 1, 2, 3, 4  si  5, 
favorabile. 
        D-na consilier Sibisteanu Livia  arata ca are doua propuneri si anume la nr.crt.A1 – 
Alte actiuni culturale si de mediu, sa se introduca - Alte actiuni culturale, educationale si 
de mediu,  deoarece activitatile educationale nu se regasesc nicaieri,  iar înainte de 
terminarea parantezei, dupa -  Protectia , conservarea mediului înconjurator, sa se treaca si  
-Proiecte educationale pe diferite teme. Urmarind anexele, nu a vazut nici   o anexa care sa 
prevada tipuri de  proiecte educationale, de aceea propune ca la anexa nr.14 din Ghidul 
Solicitantului, unde se gasesc  - Categorii de programe/proiecte pentru activitati culturale,  
sa se treaca si   - educative,  si ultimul pe lista sa apara si - proiecte educationale, deoarece 
vor fi proiecte legate de  campaniile antidrog, împotriva fumatului, legate de concursurile 
scolare, si nu se vor regasi  în Ghidul Solicitantului. 
       Dl.consilier  Bogatu George considera ca aceasta Comisie de cultura nu poate 
renunta la un specialist ca d.-na consilier Sibisteanu care  întocmeste proiecte  pentru 
integrare si aici   ar fi de un real ajutor , iar d-ra Mironescu ar fi trebuit sa fie  prima care sa 
solicite   ca din comisie sa faca parte si d-na Sibisteanu. Propune ca d-na consilier 
Sibisteanu Livia  sa fie trecuta la Comisia de cultura , pe buletinul de vot. 
       Dl. presedinte de sedinta roaga sa fie trecuta d-na Sibisteanu Livia   pe buletinul de 
vot,  la Comisia de cultura. 
       Dl. consilier Hîrtescu Vasilica remarca faptul ca în aceste conditii comisia va avea un 
numar  par de membri. 
      Dl. primar arata ca nu este nici o problema,  comisia având caracter consultativ.  
    
        Nemaifiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
S-a procedat prin vot secret,  pentru    aprobarea proiectului de hotarâre privind  aprobarea 
Programului  anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacau 
pentru anul 2006, si a actelor procedurale anexa pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.350/02.12.2005. 
 
1. Consilieri prezenti   20 
2. Numarul consilierilor care au votat  20 

NR. VOTURI Nr. 
crt. 

 
 PENTRU CONTRA NULE 
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1. Se aproba Programul anual al finantarilor nerambursabile  
 de la bugetul  local al municipiului Bacau pentru anul 2006,  
conform anexei nr.1 la  prezenta hotarâre.  - S-a adoptat 

20 - - 
 

2. Se aproba Metodologia de participare si procedura  privind 
 atribuirea  contractelor de finantare nerambursabila din  
fondurile  publice ale Consiliului  local al municipiului  Bacau,  
alocate pentru activitati non-profit, conform  anexei  nr.2, la 
 prezenta hotarâre. - S-a adoptat 

20 - - 
 

Se aproba un numar de patru comisii de evaluare si aplicarea 
procedurii selectiei publice de proiecte , depuse de beneficiari, pentru 
atribuirea contractelor de finantare nerambursabila, grupate pe 
domenii de activitate , formate din câte 5 membri fiecare, a caror 
denumire si componenta nominala este prevazuta în anexa nr.3, la 
prezenta hotarâre. - S-a adoptat 

20 - - 
 

1. Mironescu Roxana – consilier local - S-a adoptat 19 1 - 

2.Tuduriu Manuela – auditor - S-a adoptat 20 - - 

3.Manea Gabriel – consilier juridic - S-a adoptat 19 1 - 

4.Monoranu Pavel – sef cabinet primar - S-a adoptat 19 1 - 

5.Vinerica Clementina– sef serviciu contabilitate          
S-a adoptat 

20 - - 

Comisia de 
cultura, 
educatie, 
tineret si 
mediu 
 

6.Sibisteanu Livia - S-a adoptat 16 3 1 
 

1.Bogatu George-consilier local - S-a adoptat 18 2 - 
2.Melinte Luminita-auditor - S-a adoptat 20 - - 
3.Lazarica Ionel-consilier juridic - S-a adoptat 20 - - 
4.Gioseanu Constantin-cabinet primar - S-a adoptat 19 1 - 

 
Comisia  
 pentru  
 sport 

5.Adam Bogdan-insp. Spec. Serviciu contabilitate          
S-a adoptat 

20 
 

-  

1.Bîrzu Ilie-consilier local - S-a adoptat 20 - - 
2.Melinte Luminita-auditor - S-a adoptat 20 - - 
3.Nasiescu Simona-consilier juridic - S-a adoptat 20 - - 
4.Monoranu Pavel- sef cabinet primar - S-a adoptat 19 1 - 

 
Comisia  
pentru  
culte 
 

5.Patrascu Silviu – consilier - S-a adoptat 
 
 
 

19 
 

-- 1 

1.Popescu Adrian-consilier local - S-a adoptat 19 1 - 
2.Calustian Ioana –director executiv S.P.A.S                 
S-a adoptat 

20 - - 

3.Bîlcu Irina-sef serviciu B.P.V.H. - S-a adoptat 20 - - 
4.Bucsa Madalina-insp.spec. S.P.A.S. - S-a adoptat 20 - - 

3. 

 
Comisia  
 pentru 
domeniul  
social 

5.Blagan George – jurist S.P.A.S. - S-a adoptat 20 
 

- - 

4. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a  
comisiilor de evaluare  si de aplicare a selectiei publice de 
 proiecte, care vor primi  finantari nerambursabile de la bugetul 
 local, conform anexei nr.4 la  prezenta hotarâre si a anexelor 1 
 si 2 la  Regulamentul de organizare si  functionare a  
comisiilor de evaluare si de aplicare a selectiei publice de  
proiecte          - S-a adoptat. 

20 -  
- 
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Se aproba Comisia  tehnica formata din 3 membri  care va asigura 
realizarea etapelor pregatitoare procesului de selectie  cât si a celor 
post selectie , a carei  componenta nominala este prevazuta în anexa 
nr.5  la prezenta hotarâre. 
I.Componenta Comisiei tehnice pentru participarea  la procedura  
privind atribuirea contractelor de finantare nerambursabila de la 
bugetul local al municipiului Bacau : 
     1.Lazarica Ionel –consilier juridic la Serviciul Public Comunitar 
de Evidenta Informatizata a persoanelor Bacau - S-a adoptat 

20 - - 
 

     2.Gritcu Gabriel – Inspector de specialitate la Serviciul  
Cabinet Primar - S-a adoptat 

20 - - 

     3.Nastrut Mihai- Referent la Serviciul Integrare Europeana         
S-a adoptat 
 

20 
 

-  

5. 

II.Atributiile comisiei : 
     -anunturi si publicarea procedurilor de participare ; 
     -preluarea solicitarilor pe domenii si înaintarea acestora  
comisiilor de specialitate ; 
     -comunicarea rezultatelor ; 
     -primirea si raspunsul la contestatii ; 
     -încheierea contractelor ; 
     -evidenta, înregistrari, notificari, consultanta ; 
     -alte servicii legate de Legea nr.350/2005. - S-a adoptat 
 

20 - - 

6. Se aproba  Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local  al municipiului Bacau 
alocate pentru activitati non-profit  de interes local conform anexei  
nr.6 la  prezenta hotarâre , precum si a anexelor la Ghidul 
solicitantului nr.1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15 
si 16 . - S-a adoptat 
 

20 - - 

7.  Se aproba Contractul de finantare nerambursabila , ce se va încheia 
între Primaria Municipiului Bacau si beneficiar, persoana juridica sau 
fizica, conform anexei nr.7, la prezenta  
hotarâre. - S-a adoptat 
 

20 - - 

8. Se împuterniceste Primarul Municipiului Bacau sa semneze 
contractele  de finantare nerambursabila. - S-a adoptat 
 

20 - - 

9. Anexele 1,2,3, 4, 5, 6, 7  precum  si anexele la Ghidul solicitantului , 
de la nr.1,1A si  1B la nr.16 si anexele 1 si 2 la  Regulamentul de 
organizare si functionare a comisiilor de evaluare si de aplicare a 
selectiei publice de proiecte,  fac parte integranta din prezenta 
hotarâre. - S-a adoptat 

20 - - 

 
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 

 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui 
Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind  asocierea  Consiliului Local al municipiului Bacau cu Asociatia « Centrul 
Regional pentru Siguranta Rutiera » - IRSA – RO – Bucuresti, în vederea realizarii în comun 
a Proiectului Pilot de Siguranta Rutiera « ProSiguR », pe teritoriul municipiului Bacau. 
   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 si 5. 
         Dl. Comisar Sef Mirica  arata ca analiza situatiei operative pe linie de siguranta 
rutiera în judetul Bacau, pe ultimii 3 ani, evidentiaza faptul ca în aceasta  perioada, din 
cauza accidentelor rutiere au decedat un numar de  266 de persoane. S-ar putea ca acest 
numar sa nu reprezinte mare lucru  dar el cuprinde copii,  batrâni,  soti, sotii, rude, 
cunostinte. Acest motiv a fost  principalul motor al gasirii  acestei asociatii  care este 
dispusa sa investeasca într-un proiect de siguranta rutiera  , ceea ce presupune din partea 
politiei  o supraveghere continua a traficului rutier în ceea ce priveste viteza si  trecerea pe 
culoarea  rosie a semaforului. Din partea primariei nu exista nici  o investitie, asociatia 
suporta în totalitate contravaloarea acestei investitii urmând ca un procent de 30% din 
amenzile platite de contravenienti  revin asociatiei iar 70% intra în bugetul local. În 
Municipiul Bacau s-au înregistrat în anul 2005  un numar de  17 decese datorita 
accidentelor de circulatie grave iar în acest an sunt deja un numar de 6. Lupta se duce 
pentru reducerea la minim a accidentelor de circulatie  si considera ca în acest moment este 
cea mai buna solutie. 
 
          Nefiind discutii, d-na Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru 
a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL X                
20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   
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 Proiectul de hotarâre privind  asocierea  Consiliului Local al municipiului Bacau cu 
Asociatia « Centrul Regional pentru Siguranta Rutiera » - IRSA – RO – Bucuresti, în 
vederea realizarii în comun a Proiectului Pilot de Siguranta Rutiera « ProSiguR », pe 
teritoriul municipiului Bacau s-a adoptat cu 21  de  voturi “pentru”. 
 Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.    
  
 
            5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul     
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, al planului de investitii din 
surse proprii si a planului de reparatii curente si capitale pe anul 2006, ale Regiei 
Autonome de Gospodarie Comunala Bacau. 
   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
 Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2 si 3. 
        Dl. consilier Corodeanu Gabi  arata ca  despre R.A.G.C. a avut câteva interventii în 
ultimile sedinte si propune publicarea  în ziarul « Mesagerul » a  tuturor obiectivelor scoase 
la licitatie pe aceasta tema astfel încât sa se dea dovada de transparenta si de asemenea 
întreaba de ce tarifele sunt diferite la agentii economici si la persoanele fizice. 
       D-na Ivasciuc Adriana, director economic la R.A.G.C.  precizeaza ca   la agentii 
economici este fara TVA iar  la populatie este cu TVA. 
       Dl. Primar  comunica reprezentantei R.A.G.C. Bacau faptul ca  pe viitor  toate 
selectiile de oferte, nu numai licitatiile,  sa fie aduse la cunostinta opiniei publice prin 
ziarul „Mesagerul” asa cum face si primaria care face licitatii  publice pentru tot si  pentru 
aceasta este suficient sa fie aduse la cunostinta Consiliului Local si Primariei care va face 
celelalte demersuri necesare publicarii în acest ziar. 
      D-na Director Ivasciuc este  de acord cu cele propuse de dl. primar. 
      Dl. consilier Craciun Constantin  arata ca mai multi cetateni au venit la dumnealui cu 
informatia conform careia  apa care se ia de la sursa are un pret foarte mic si  ajunge la 
cetateni cu un pret foarte mare. Care este explicatia acestui lucru deoarece unii sunt 
suspiciosi ca maririle de pret nu ar fi solicitate de BERD. Considera ca si R.A.G.C. ar 
trebui sa faca economii, sa fie mai eficienti si nu numai cetatenii sa suporte  aceste majorari 
succesive. 
     D-na Director Ivasciuc arata ca  tariful apei cuprinde costul apei brute la care se 
adauga 40% costul energiei electrice folosite de cele doua statii de pompare care împing 
apa prin  retelele orasului si de asemenea costurile cu reparatiile si întretinerea retelelor si a 
manoperei de supraveghere si întretinere si alte cheltuieli mici. Din total procentul mare 
este pentru investitii , profitul brut fiind mare dar este utilizat pentru rambursarea datoriilor 
externe. Nu s-a gasit o alta sursa  decât cresterea  tarifului si reducerea costurilor.Acesti 
indicatori sunt prezentati trimestrial  BERD. Reducerea costurilor în investitia M.I.D.I.P.I. 
2 a fost de 2% anual,  fata de anul precedent. La fel si la investitia I.S.P.A. exista un capitol  
al reducerii costurilor pe care trebuie sa-l realizeze. În contract , într-un capitol distinct,  
sunt prevazute cresterile tarifare . S-a facut înainte  de  promovarea acestei investitii o 
documentatie  prin care s-au preliminat pâna în anul 2006, cresteri tarifare succesive : de 
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doua ori câte 30% în anul 2003, iar în perioada  2004, 2005 si 2006 înca doua cresteri de 
30% si una de 20% care va fi solicitata în luna septembrie. La acestea se adauga inflatia 
care impune modificare de tarif daca depaseste + sau - 3%. 
     Dl. Primar întreaba de ce nu s-au facut la timp  (în perioada 2003-2004) cresterile de 
tarif astfel încât  populatia sa suporte mai usor. 
    D-na  Director  Ivasciuc   arata ca toate  propunerile de cresteri de tarife au fost 
înaintate la Asociatia Patronala dar nu s-a primit viza favorabila drept pentru  care nu a 
putut prezenta consiliului local o astfel de majorare. 
   Dl Primar întreaba cât îseamna procentual  cheltuielile cu salariile în general si cât 
înseamna cheltuieli cu salariile directorilor. 
   D-na Director Ivasciuc precizeaza faptul ca 40% din total costuri sunt cheltuielile cu 
salariile dar nu a facut un calcul referitor la salariile directorilor , dar nu este semnificativ. 
   Dl. consilier Placinta Petru remarca faptul ca  totusi   ca la R.A.G.C. se constata un 
trend pozitiv deoarece veniturile sunt 131% fata de anul trecut iar cheltuielile totale  de 
110% si  cheltuieli de exploatare de numai 107% în  conditiile în care productia lunara 
scade de la 1.130.000 m.c. apa la  1.000.000 m.c. apa . Desigur ca  se pot face multe 
discutii dar o analiza  duce la  concluzia ca  este îmbucurator faptul ca  resursele lor 
financiare acopera datoriile pe care le au pentru o investitie care se face în interesul 
cetateanului care va  beneficia în câtiva ani de o apa cu adevarat potabila. 
   Dl. consilier Corodeanu Gabi  arata ca ar  fi de acord cu cele spuse de dl. Placinta în 
conditiile în care  R.A.G.C. ar avea capacitatea de a atrage  alte surse decât buzunarul 
cetateanului. Considera ca 40% pentru salarii este prea mult. 
      
 Nemaifiind discutii, d-na secretar  Maria Jinga        face apelul d-lor consilieri pentru a-
si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre dicutat.  
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL IESIT DIN 

SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
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22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 20   

    Proiectul de hotarâre privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, al planului de 
investitii din surse proprii si a planului de reparatii curente si capitale pe anul 2006, ale 
Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau, a fost adoptat cu 20 de voturi 
„pentru”. 
Dl. consilier Pintilie Emil este iesit din sala. 
     Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
             6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul    
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind  aprobarea  ajustarii tarifului cu inflatia din perioada iunie-decembrie 
2005, pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare – epurare, 
practicate de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Bacau, începând cu data de  1 
Aprilie 2006. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
         Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
  Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2,  3, 4 si 5. 
   Nefiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI   X 
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS   X 
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   



 22

22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 18  2 

 
 Proiectul de hotarâre privind  aprobarea  ajustarii tarifului cu inflatia din perioada 
iunie-decembrie 2005, pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de 
canalizare – epurare, practicate de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Bacau, 
începând cu data de  1 Aprilie 2006 , s-a adoptat cu 18 voturi “pentru” si 2 „abtineri”.  
            Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 

  7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui 
Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind reorganizarea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de 
Gospodarie Comunala Bacau. 

            Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 3 si 5. 
 
 Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache  face precizarea faptului ca dupa noua lege,  din 
consiliul de administratie  nu mai pot face parte salariati din conducerea regiei.  De aceea 
propune noua componenta asa cum este prevazuta în proiectul de hotarâre, din acest 
organism facând parte  doar dl. Craiovan Adrian de la R.A.G.C. Aceasta schimbare trebuia 
facuta mai demult deoarece  chiar de la început au fost alesi cu  încalcarea prevederilor 
legale. 
      Dl. consilier Bogatu George  arata ca initial  nu a avut pretentia ca cineva din  partea 
P.S.D.  sa faca parte din acest consiliu de administratie dar  unii colegi  si-au manifestat 
dorinta de a face propuneri si doreste si dumnealui sa propuna un tânar inginer, daca va fi 
acceptat sau sa se amâne acest lucru si sa se voteze  data viitoare consiliul de administratie. 
      Dl. Primar  propune sa se voteze acest consiliu de administratie format din 7 membri  
iar numarul de la  7 la 11 se va completa dupa ce vor avea loc unele consultari pentru a fi 
propuse persoane  care sa fie  responsabile  si sa fie specialisti. 
    Dl. consilier Lupu Gabriel-Stanica  întreaba daca sunt în sala dintre cei nominalizati. 
    Dl. Primar arata ca nu au fost invitati dar vor fi la urmatoarea sedinta. 
        Nemaifiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 

S-a procedat prin vot secret,  pentru    aprobarea proiectului de hotarâre  privind reorganizarea Consiliului de  
Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau 

              1.   Consilieri prezenti  -  20 
2.Numarul consilierilor care au votat   - 20 

Nr.  VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Se aproba începând cu data de 01.04.2006, formarea Consiliului  
de Administratie al Regiei  Autonome de Gospodarie Comunala Bacau,  
din 7 persoane.  - S-a adoptat 

19 1  
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Se aproba începând cu data de 01.04.2006, eliberarea din Consiliul de 
Administratie al RAGC Bacau, a urmatoarelor persoane: 

1.Airinei Mihai, Sef Birou Investitii la RAGC Bacau; - S-a adoptat 

19 1  2. 

2.Ivasciuc Adriana, Director Economic RAGC Bacau. - S-a adoptat 18 2  
Se aproba începând cu data de 01.04.2006, numirea, ca membri în Consiliul de 
Administratie al RAGC Bacau, a urmatoarelor persoane: 

1.Iuganu Adrian, membru – consilier juridic la Asociatia Nationala a 
Surzilor din România; -  Nu s-a adoptat 

9 8 3 

2.Buzoianu Radu, membru – inginer, reprezentant pentru Moldova Petrom – 
Grup OMV Bucuresti; - S-a adoptat 

18 2  

3.Muntean Mircea, membru – economist, Director General la Directia 
Generala a Finantelor Publice a Judetului Bacau; - S-a adoptat 

19 1  

4.Padureanu Stelian - Leonard – inginer – economist, Sef Serviciu Unitatea 
de Implementare Programe Primarie; - S-a adoptat 

18 2  

3. 

5.Ristea Sorin, membru – inginer, Director la SC „Termocet” SRL Bacau. - 
S-a adoptat 

18 2  

4. Ca urmare a reorganizarii, se ia act, de faptul ca, noul Consiliu de Administratie 
al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau, va functiona în urmatoarea 
componenta aprobata - S-a adoptat 

17 2 1 

5. Cu data de 01.04.2006 se abroga numerele curente 2 si 3 ale art. 1 din HCL nr. 
109/ 2001. - S-a adoptat 
 

14 5 1 

      Dl. consilier Bîrzu Ilie considera ca punctul 4 nu mai trebuia votat deoarece  el 
rezulta din votul punctelor anterioare si din alte hotarâri adoptate de consiliul local. 
                Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
  
           8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul    
d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotarârea nr.200/29.10.2001, a Consiliului 
Local al Municipiului Bacau. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 4 si 5.  

 S-a procedat prin vot secret,  pentru    aprobarea proiectului de hotarâre privind  îndreptarea 
erorii materiale din Hotarârea nr.200/29.10.2001, a Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
1.Consilieri prezenti   - 20 
2.Numarul consilierilor care au votat  - 20 

NR. VOTURI Nr. 
crt. 

 
 PENTRU CONTRA NULE 

1. Se aproba  îndreptarea erorii materiale din Hotarârea nr. 
200/29.10.2001, a Consiliului Local al Municipiului Bacau, în  
sensul ca în Anexa acestei hotarâri, la pozitie  6 prin care se aproba  
extinderea pentru 2 camere a spatiului de locuit detinut de  
Condopol Constantin, la  coloana « spatiu detinut » în loc de « 1 
camera » - cum în mod eronat a fost trecut, se va  trece –« 2 camere 
asa cum este corect, conform Contractului de  Închiriere 
2306/07.08.1979 reînoit prin 170 din 17.09.2001. – S-a adoptat 

20 - - 
 

2. Celelealte prevederi ale H.C.L. nr.200/2001, sunt si  
ramân în vigoare. – S-a adoptat 

20 - - 
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                Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-
lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea „Listei Nominale” cu propunerile Comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte pentru persoanele si familiile din municipiul Bacau, îndreptatite sa 
primeasca o locuinta în limita celor aflate la dispozitia Consiliului Local al Municipiului 
Bacau, pe anul 2007. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta raportul de avizare al comisiei de specialitate 4. 
          D-ra Mironescu Roxana  arata ca  la comisia  tehnica pentru locuinte se întâmpina 
mari greutati  în armonizarea programului membrilor astfel încât acestia sa se poata întâlni 
în sedinte iar lucrarile se desfasoara anevoios deoarece nu se întruneste  aproape niciodata 
în plen. Este  de dorit ca aceste dosare sa fie analizate de toti membrii comisiei  iar la 
ultima întrevedere  de vinerea trecuta s-a convenit , cu acordul consiliului local, sa se 
elaboreze o metodologie de lucru  si o  modificare a unei hotarâri prin care  s-a  numit 
comisia tehnica si atributiile sale. Este  greu sa fie studiate 280 de dosare si de aceea  ar fi 
mai bine ca întrunirile sa fie mai dese si sa se discute un numar de 50 de dosare. 
   Dl. Primar este de acord cu cele spuse de d-ra consilier si considera ca un numar mare 
de dosare  duce la o verificare mai superficiala si astfel se ajunge la situatia ca lipsesc unele 
documente  necesare în momentul în care se face  atribuire de case. De aceea a propus ca 
dosarele sa fie puse în discutie numai în momentul în care sunt complete. 
 
  Nemaifiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare:  
1.Consilieri prezenti    - 20  
2.Numarul consilierilor care au votat  - 20 
 

NUMAR DE VOTURI Nr. 
crt. 

NUME  PRENUME 
 

NR.DOSAR/ DATA 
PENTRU CONTRA   NULE 

1. ADAM MONICA – S-a adoptat 451990/04.12.2002 20 - - 
2. ADOCHITEI LOREDANA– S-a adoptat 67107/01.09.2003 20 - - 
3. ANDRIESCU MONICA– S-a adoptat 452230/23.12.2002 20 - - 
4. BERDILA GEORGETA-IRINA– S-a adoptat 65183/21.01.2003 20 - - 
5. BISOC MIHAELA– S-a adoptat 450164/06.08.2002 20 - - 
6. BOGDAN MIRELA– S-a adoptat 451378/11.10.2002 20 - - 
7. CIOBOTARU DANUT– S-a adoptat 67098/01.09.2003 20 - - 
8. CIOLAN TIBERIU-IULIAN– S-a adoptat 451876/26.11.2002 20 - - 
9. COJOCARU DANIELA– S-a adoptat 28883/16.09.2002 20 - - 

10. CUCIUREAN MARIANA– S-a adoptat 451324/15.10.2002 20 - - 
11. CIOBANU MARIANA– S-a adoptat 65269/28.01.2003 20 - - 
12. COJOCARIU ANDREEA– S-a adoptat 66803/25.07.2003 20 - - 
13. CIOBANU V. LAVINIA-CRISTINA– S-a 

adoptat 
65716/07.03.2003 20 - - 
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14. FACIU CONSTANTIN-CORNEL– S-a adoptat 66035/03.04.2003 20 - - 
15. FLOREA FLORINEL– S-a adoptat 67027/08.09.2003 20 - - 
16. GALAN IOAN– S-a adoptat 67019/20.08.2003 20 - - 
17. GHINET MARIUS-GABRIEL– S-a adoptat 67545/21.11.2003 20 - - 
18. GITU PASCU OANA– S-a adoptat 448907/20.03.2002 20 - - 
19. HOLBAN MIHAI– S-a adoptat 67448/10.11.2003 20 - - 
20. HERETIU MARIUS-LAURIAN– S-a adoptat 67403/03.11.2003 20 - - 
21. IFRIM MARIA– S-a adoptat 20210/15.07.1996 20 - - 
22. LUCA VASILICA-IRINA– S-a adoptat 67397/03.11.2003 20 - - 
23. LUNGU IULIANA – S-a adoptat 66113/16.04.2003 20 - - 
24. LUPU COSTEL– S-a adoptat 55227/18.01.2001 20 - - 
25. LUPU IOAN– S-a adoptat 55228/18.01.2001 20 - - 
26. MACINCA ADRIAN-GABRIEL– S-a adoptat 67276/25.09.2003 20 - - 
27. MACOVEI LAURA-MIRELA– S-a adoptat 66748/17.07.2003 20 - - 
28. MALINESCU CONSTANTIN-FLORINEL– S-

a adoptat 
67364/09.10.2003 20 - - 

29. MATEI PETRONELA– S-a adoptat 67247/22.09.2003 20 - - 
30. MATEIS PETRONELA-MARIA– S-a adoptat 67263/23.09.2003 20 - - 
31. MORARU IULIAN– S-a adoptat 448188/18.01.2002 20 - - 
32. NEGRU IONICA– S-a adoptat 67007/19.08.2003 20 - - 
33. OUATU CATALIN– S-a adoptat 61663/05.06.2000 20 - - 
34. PALADE LUCIAN– S-a adoptat 36701/21.11.2001 20 - - 
35. PASCU PETRU– S-a adoptat 64424/20.10.2003 20 - - 
36. PAVEL FLORIN– S-a adoptat 21437/03.07.2002 20 - - 
37. POPA(GRADINARU) NICOLETA– S-a 

adoptat 
66795/24.07.2003 20 - - 

38. PASCU DANIEL– S-a adoptat 64425/20.10.2003 20 - - 
39. POTORAC IONEL– S-a adoptat 64404/15.10.2003 20 - - 
40. RAUCA MIRELA-GEORGETA– S-a adoptat 450237/06.08.2002 20 - - 
41. ROMAN DRAGOS-CONSTANTIN– S-a 

adoptat 
67041/08.09.2003 20 - - 

42. SCORTA LOREDANA– S-a adoptat 29421/17.09.2001 20 - - 
43. STEFANESCU BEATRICE-LUCIA– S-a 

adoptat 
67306/01.10.2003 20 - - 

44. SFÎCA CONSTANTA-ANCA– S-a adoptat 67565/25.11.2003 20 - - 
45. TANASE PETRONELA– S-a adoptat 66921/11.08.2003 20 - - 
46. TANDUREL IOANA-CRISTINA– S-a adoptat 66284/15.05.2003 20 - - 
47. TURLEA-MAZARE GHEORGHE-

CRISTINEL– S-a adoptat 
66351/23.05.2003 20 - - 

48. UNGURU FLORIN– S-a adoptat 66656/08.07.2003 20 - - 
49. VAIDEANU CRISTINA– S-a adoptat 66228/07.05.2003 20 - - 
50. VASILACHE ADRIAN– S-a adoptat 65019/08.01.2003 20 - - 
51. VERBA NICOLAE– S-a adoptat 67141/05.09.2003 20 - - 
52. VÂRLAN SEBASTIAN– S-a adoptat 451903/04.12.2002 20 - - 
53. VERMAN ELENA- BEATRICE– S-a adoptat 67454/10.11.2003 20 - - 
54. PINTILIE (VRACIU) OANA– S-a adoptat 67532/20.11.2003 20 - - 
55. ZAHARIA ANA-MARIA– S-a adoptat 66483/13.06.2003 20 - - 

 
       
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui Primar 
Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre 
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privind aprobarea listelor nominale pe luna  aprilie 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 în comun  pe o perioada de la o luna 
la trei luni. 
 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
    Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 4. 
    
  Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii în legatura cu   proiectul de 
hotarâre privind aprobarea   listelor nominale  pe luna aprilie   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 în comun  pe o 
perioada de la o luna  la trei  luni.  
 
1.Consilieri prezenti    - 20 
2.Numarul consilierilor care au votat   -20 
3.   20  voturi pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind aprobarea  listelor nominale  
pe luna aprilie   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 în comun  pe o perioada de la o luna  la trei  luni.  – S-a adoptat 
 4. 0 voturi  împotriva. 
5.  0  voturi nule. 
 
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 

 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul  d-
lui Viceprimar Ing. Onica Nicolae pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului bugetar 2006 domnului 
Victor Salomia – Director al Centrului de Îngrijire si Asistenta Bacau. 
      Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1,4 si 5. 
          Dl. consilier Blagan Costica a iesit din sala . Au ramas 19 consilieri. 
 
  Nefiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
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S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii  în legatura cu proiectul de hotarâre 
privind acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului bugetar 2006 domnului Victor 
Salomia - Director al Centrului de Îngrijire si Asistenta Bacau. 

 
3. Consilieri prezenti -  19 
4. Numarul consilierilor care au votat  - 19 

 
Numar de voturi Nr. 

crt. 
 

PENTRU CONTRA NULE 
1. Art.1 Se acorda  începând cu data de 01.01.2006 domnului  

Victor Salomia -Director al Centrului de Îngrijire si Asistenta 
salariul de merit în procent de 15% din salariul de baza , pe  
perioada exercitiului bugetar 2006, pentru rezultatele 
deosebite obtinute în activitatea desfasurata în anul precedent. 

19 - - 

2. Art.2 Prezenta hotarâre va fi comunicata Prefectului Judetului 
Bacau si salariatului în cauza , Centrului de Îngrijire si  
Asistenta  Bacau, Serviciului Resurse Umane si Directiei  
Economice. 

19 - - 

 
 Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 

     12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul   
d-lui Viceprimar Ing. Onica Nicolae pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind  stabilirea terenurilor în vederea amplasarii în municipiul Bacau a 4 
obiective de investitii, sali de sport, prin derularea Programului „Sali de Sport” aprobat prin 
H.G. nr.818/2003, trecerea acestor terenuri din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Bacau, transmiterea acestor terenuri în folosinta gratuita, potrivit legii, pe 
durata realizarii investitiilor, catre Compania Nationala de Investitii „ CNI” – S.A. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
    Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2  si 4. 

        
      Dl. consilier Marcu Costica întreaba de ce a fost omisa Universitatea. 
      Dl. Gioseanu Constantin precizeaza faptul ca la universitate s-a trimis o adresa  
pentru a se pune la  dispozitie  teren pentru construirea unei sali de sport iar raspunsul 
primit a fost ca universitatea nu are teren pentru acest scop. Crede ca nu s-a dorit acest 
lucru deoarece din ceea ce cunoaste dumnealui , exista teren pentru o sala de sport. 
      D-ra consilier Mironescu  informeaza pe cei prezenti de faptul ca  amplasamentul  
pentru care era prevazut proiectul nu era convenabil  deoarece fragmenta parcul din  
interiorul campusului.Dumneaei a sugerat  o alta locatie  dar se pare ca nu exista suficient 
spatiu pentru constructia unei sali de sport dar între timp  Facultatea de Stiintele Miscarii 
a avansat  ideia ca a demarat  un proiect în care au investit niste sume, pentru o sala de 
sport. De aceea a fost retrasa pozitia din proiectul  de hotarâre. 
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     Dl.Isofachi Ghiorghi propune ca în locul universitatii sa beneficieze de o sala de 
sport , printr-un proiect de hotarâre din urmatoarea sedinta,  Liceul Economic. Daca 
exista alte propuneri, acestea  sunt asteptate. 
    Dl. Viceprimar Onica aduce la cunostinta faptul ca din cauza  normelor P.S.I. privind 
accesul pompierilor catre sala,   la a doua locatie discutata, pe actualul teren  de sport , nu 
s-a putut realiza. Momentan se cauta o cale de acces spre str.9 Mai pentru a se putea 
realiza sala de sport. 
     Nemaifiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre , în forma prezentata. 

 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA PLECAT 

DIN SALA 
  

23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 Proiectul de hotarâre privind  stabilirea terenurilor în vederea amplasarii în municipiul 
Bacau a 4 obiective de investitii, sali de sport, prin derularea Programului „Sali de Sport” 
aprobat prin H.G. nr.818/2003, trecerea acestor terenuri din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Bacau, transmiterea acestor terenuri în folosinta gratuita, potrivit legii, 
pe durata realizarii investitiilor, catre Compania Nationala de Investitii „ CNI” – S.A.,  s-a 
adoptat cu 19 voturi “pentru”.  
           
                Nefiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.  
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   13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul d-lui 
Viceprimar Ing. Onica Nicolae  pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul             
« Modernizare str.Lupeni » , municipiul Bacau. 
 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectul de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1 si 2. 
         Dl. consilier Craciun Constantin-Dragos arata ca dumnealui cunoaste zona  si 
strada Lupeni se leaga  de Calea Romanului printr-o serie de strazi nemodernizate . Daca 
vor ramâne în aceasta stare, se va cara noroi pe  Calea Romanului si pe strada Lupeni si 
pentru a nu se ajunge la aceasta situatie propune ca macar câteva dintre ele sa fie 
modernizate. 
       Dl. Viceprimar Onica  precizeaza  faptul ca   exista deja facuta licitatie de lucrari 
pentru str. Siretului si str. Triumfului , strazi la care deja se lucreaza. 
 

      Nemaifiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri 
pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre , în forma prezentata. 

 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X   
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA PLECAT 

DIN SALA 
  

23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   
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Proiectul de hotarâre privind  aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru 
obiectivul  « Modernizare str.Lupeni » , municipiul Bacau,  s-a adoptat cu 19 voturi 
“pentru”.  
 Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
  
 
  14 – 29. Se trece la punctele 14 – 29 ale ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta 
da cuvântul d-lui Viceprimar, Ing. Onica Nicolae   pentru a prezenta expunerile de motive 
la: 

14.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 
CONSTRUIRE  LOCUINTA P +M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.TRIUMFULUI, NR.21 
J din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  DINU MARICICA       
                Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
  15.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTA P +1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.AUSTRULUI, NR.71 
din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  GHINDA NICOLETA       
               Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
   16.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTA P +M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.PRELUNGIREA 
BRADULUI, NR.7 din municipiul Bacau 

      BENEFICIARI  :  VASILIU ION SI SIMONA       
              Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
   17.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE   BLOC LOCUINTE TRONSOANE C SI D, STR. VADU BISTRITEI, 
NR.29,  din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  S.C. ROMBET S.A.       
             Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
   18.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  HALA PRODUCTIE PANIFICATIE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE 
TEREN, STR.CL. BÂRLADULUI, NR.23,  din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  S.C. PAULISTA S.R.L.       
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 
19.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  GARAJ AUTOTURISME PENTRU SCOALA DE SOFERI, STR.George 
Bacovia, NR.127,  din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  : MUNTEANU-CHITACIU VASILE        
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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20.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 
CONSTRUIRE  CARTIER DE LOCUINTE SI L.T.E.,CL. MOINESTI, NR.24,  din 
municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  S.C. VASION S.R.L.       
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
21.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTE SI  ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, CL. 
MOLDOVEI, SOLA 5, PARCELA 96/53,  din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  S.C. NEVCO INVEST S.R.L.       
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
22.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  COMPLEX COMERCIAL „SUPERMARKET CIP SAVIN”, STR.EROU 
CIPRIAN PINTEA, din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  S.C. CIP SAVIN COM S.R.L.       
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
23.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTA SI GARAJ, STR.BICAZ, NR.168,  din municipiul Bacau 
      BENEFICIAR  :  MACARU VALENTIN 
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
24.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru 

CONSTRUIRE  ANEXE GOSPODARESTI, GARAJ, MAGAZIE SI BUCATARIE DE 
VARA, STR.NORDULUI, NR.100,  din municipiul Bacau 

      BENEFICIAR  :  VÎRLAN MIHAI 
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
25.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTA P +M  CALEA  MOINESTI, NR. 66 din municipiul Bacau 
      BENEFICIARI  :  GUTU MARINELA SI EUGEN       
                   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
26.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru 

CONSTRUIRE  LOCUINTA, STR. HOLTULUI , NR.135,  din municipiul Bacau 
         BENEFICIAR  :  JUFA IOSIF        
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   
 
 27.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru 

CONSTRUIRE   2 LOCUINTE, STR. MUNCII – STR. PREL. DORULUI,  din municipiul 
Bacau 

         BENEFICIARI  :  STIRBU MIHAI, LUNCANU CLARA SI FLORINEL        
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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   28.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru 
CONSTRUIRE    LOCUINTE UNIFAMILIALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. MUNCII,  
SOLA 28, PARCELA 903/3/2,  din municipiul Bacau 

         BENEFICIARI  :  CHIRIBAU MIHAI-COSMIN SI SIMONINI RAMONA-MARIANA        
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
29.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru 

CONSTRUIRE    CABINA POARTA SI PLATFORMA BETONATA, AMPLASARE 
DOUA PANOURI PUBLICITARE SI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA 
PROPRIETATII, STR. NARCISELOR,  SOLA 47, PARCELA 1587/1/31,  din municipiul 
Bacau 

         BENEFICIAR  :  NASTASE DANUT        
                  Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectele de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru aceste proiecte de hotarâre si prezinta rapoartele favorabile. 
   Se prezinta rapoartele de avizare al comisiei de specialitate 2. 
         Dl. consilier Corodeanu Gabi arata ca  a avut o  discutie cu dl. primar si cu alti 
câtiva d-ni consilieri cu privire la  concesionari si autorizatii de construire. Se va încerca sa 
se vina cu propunerea ca pe aceste artere principale din oras  sa nu se mai acorde 
concesionari si autorizatii de construire deoarece aceste  apendice care se fac  la parterul 
blocurilor nu sunt elegante   mai ales în contextul în care discutam de noul PUZ si noul 
PUG al orasului. În alte mari orase nu sunt  asa multe constructii de acest fel. De aceea  
trebuie analizata aceasta situatie într-o viitoare sedinta  si  trebuie luata o hotarâre în acest 
sens. Ideea este  ca orasul sa fie extins spre exterior iar zonele verzi existente sa fie  
protejate si nu invadate de  constructii. 
  Nemaifiind discutii, se trece la procedura de vot secret si dl. Bîrzu Ilie da citire 
procesului verbal încheiat de comisia de validare: 
 S-a procedat prin vot secret, pentru aprobarea unor P.U.D-uri  si  unor P.U.Z .-uri. 
S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea optiunii în legatura cu proiectele de hotarâre 
 privind aprobarea   unor P.U.D –uri  si a unor  P.U.Z. -uri  
1.Consilieri prezenti    19 
2.Numarul  consilierilor care au votat   19 

NR. VOTURI Nr. 
crt.  

PENTRU  CONTRA NULE
1.   pentru aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru   CONSTRUIRE 

    LOCUINTA P +M SI ÎMPREJMUIRE   TEREN, STR.TRIUMFULUI,  
  NR.21 J din municipiul  Bacau  - S-a adoptat 

      BENEFICIAR  :  DINU MARICICA     

19 - - 

2.  pentru aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru CONSTRUIRE  
LOCUINTA P +1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.AUSTRULUI, NR.71  
din municipiul Bacau- S-a adoptat 
      BENEFICIAR  :  GHINDA NICOLETA       

19 - - 

3.    Pentru aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru  CONSTRUIRE 
   LOCUINTA P +M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.PRELUNGIREA 
      BRADULUI, NR.7 din municipiul Bacau- S-a adoptat 

      BENEFICIARI  :  VASILIU ION SI SIMONA    

19 - - 
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4. pentru aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru CONSTRUIRE   
BLOC LOCUINTE TRONSOANE C SI  D, STR. VADU BISTRITEI, 
NR.29,  din municipiul Bacau - S-a adoptat 

      BENEFICIAR  :  S.C. ROMBET S.A.       

18 1 - 

5.    pentru aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru CONSTRUIRE 
   HALA PRODUCTIE PANIFICATIE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE  
  TEREN, STR.CL. BÂRLADULUI, NR.23,  din municipiul Bacau- S-a  
    adoptat 

      BENEFICIAR  :  S.C. PAULISTA S.R.L.       

16 2 1 

6.    pentru aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru CONSTRUIRE  
  GARAJ AUTOTURISME PENTRU SCOALA DE SOFERI, STR.George 
  Bacovia, NR.127,  din municipiul Bacau- S-a adoptat 

  BENEFICIAR  : MUNTEANU-CHITACIU VASILE 

18 - 1 

7.    pentru aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru CONSTRUIRE  
   CARTIER DE LOCUINTE SI L.T.E.,CL. MOINESTI, NR.24,  din  
    municipiul Bacau- S-a adoptat 

      BENEFICIAR  :  S.C. VASION S.R.L.   

17 2 - 

8. pentru aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru CONSTRUIRE  
LOCUINTE SI  ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII,  
CL. MOLDOVEI, SOLA 5, PARCELA 96/53,  din municipiul Bacau- S-a 
adoptat 
     BENEFICIAR  :  S.C. NEVCO INVEST S.R.L.     

19 - - 

9.      pentru aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru CONSTRUIRE 
  COMPLEX COMERCIAL „SUPERMARKET CIP SAVIN”, STR.EROU 
  CIPRIAN PINTEA, din municipiul Bacau- S-a adoptat 

      BENEFICIAR  :  S.C. CIP SAVIN COM S.R.L.  

18 1 - 

10. pentru aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru CONSTRUIRE  
LOCUINTA SI GARAJ, STR.BICAZ, NR.168,  din municipiul Bacau 

  - S-a adoptat 
    BENEFICIAR  :  MACARU VALENTIN 

19 - - 

11.    pentru  aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu   pentru CONSTRUIRE 
  ANEXE GOSPODARESTI, GARAJ, MAGAZIE SI BUCATARIE DE 
  VARA, STR.    NORDULUI, NR.100,  din municipiul Bacau- S-a adoptat 

      BENEFICIAR  :  VÎRLAN MIHAI 

19 - - 

12. pentru aprobarea Planului Urbanistic  Zonal   pentru CONSTRUIRE  
LOCUINTA P +M  CALEA  MOINESTI, NR. 66 din municipiul Bacau 

  - S-a adoptat 
    BENEFICIARI  :  GUTU MARINELA SI EUGEN       

19 - - 

13.   pentru  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru CONSTRUIRE 
   LOCUINTA, STR. HOLTULUI , NR.135,  din municipiul Bacau- S-a  
       adoptat 

         BENEFICIAR  :  JUFA IOSIF   

19 - - 

14.    pentru  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru CONSTRUIRE   2  
    LOCUINTE, STR. MUNCII – STR. PREL. DORULUI,  din municipiul  
    Bacau- S-a adoptat 

 BENEFICIARI  :  STIRBU MIHAI, LUNCANU CLARA SI 
 FLORINEL        

19 - - 

15.     pentru aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru CONSTRUIRE    
   LOCUINTE UNIFAMILIALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.  
   MUNCII,  SOLA 28, PARCELA 903/3/2,  din municipiul Bacau- S-a  
    adoptat 

         BENEFICIARI  :  CHIRIBAU MIHAI-COSMIN  
SI SIMONINI RAMONA-MARIANA        

18 1 - 
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16.     pentru  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal   pentru CONSTRUIRE  
   CABINA POARTA SI PLATFORMA BETONATA, AMPLASARE  
   DOUA PANOURI PUBLICITARE SI ÎMPREJMUIRE TEREN LA  
    LIMITA PROPRIETATII, STR. NARCISELOR,  SOLA 47, PARCELA 
     1587/1/31,  din municipiul Bacau- S-a adoptat 
         BENEFICIAR  :  NASTASE DANUT        

 

19 - - 

   
 30-31. Se trece la punctele 30-31 ale ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da 
cuvântul domnului Viceprimar, Ing. Onica Nicolae pentru a prezenta expunerele de motive 
la : 

30. Proiect de hotarâre privind concesionarea  unor loturi de  teren   situate în 
intravilanul  Municipiului Bacau , a caror  suprafete si beneficiari sunt  prevazute în anexa nr.1 

                 Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   
 

       31. Proiect de hotarâre privind concesionarea directa a loturilor de  teren   situate în 
intravilanul  Municipiului Bacau , a caror  suprafete si beneficiari sunt  prevazute în anexa nr.1 

      Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   
 
 Se prezinta avizele de legalitate favorabile la proiectele de hotarâre. 
 Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei îsi dau acordul de sustinere 
pentru acest proiect de hotarâre si prezinta raportul favorabil. 
   Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2 si  3. 
         Dl consilier  Corodeanu Gabi arata ca  desi în urma cu doua sedinte s-a discutat 
problema concesionarilor directe, s-a gasit acum forma legala a unor concesionari  directe 
dar facute « cu manusa ». Se spunea foarte clar ca aceste concesionari directe  se fac numai  
proprietarilor de  apartamente sau imobile si nu  altor persoane. Acum , în documentatia de 
la câteva concesionari, a descoperit  cum alte persoane  solicita concesionari prin numele 
proprietarului, cu aprobare  notariala si facându-l asociat în firma respectiva. Românul este 
foarte inventiv în a gasi portite în legislatie   pentru a concesiona o bucatica de teren dar 
spera ca initiativa dumnealui  va stopa acest fenomen.  
 
S-a procedat prin vot secret, pentru  exprimarea optiunii în legatura cu  proiectul de 
hotarâre privind aprobarea concesionarii unor loturi de teren situate  în intravilanul 
municipiului Bacau, a caror suprafete si beneficiari sunt prevazute în ANEXA nr.1 . 
 
1.Consilieri prezenti    19 
2.Numarul consilierilor care au votat    19 
3.  16  voturi pentru  concesionarea  prin licitatie , pe o perioada de 25 de ani , a suprafetei 
de  3000,00mp teren situat în  strada STR.NICOLAE LASCAR BOGDAN, F.NR - TCA 
2,14 LEI (RON)/MP/AN , pentru CENTRU REGIONAL SI BAZINAL DE 
MANAGEMENT ÎN GOSPODARIREA APELOR – S-a adoptat  
4.  3 voturi  împotriva. 
5.   0  voturi nule. 
6.  16  voturi pentru  CONCESIONARE DIRECTA CATRE S.C. E.ON MOLDOVA 
S.A.,  pe o perioada de 25 de ani , a suprafetei de  7,50  mp teren situat în  STR. NICOLAE 
TITULESCU , NR.32 – TCA 39,75 lei (RON) /MP/AN , pentru AMPLASARE PUNCT 
DE TRANSFORMARE A ENERGIEI ELECTRICE – S-a adoptat  
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7.       2 voturi  împotriva. 
8.      1  vot nul. 
9.    14  voturi pentru  CONCESIONARE DIRECTA CATRE S.C. GEANIN  SRL,  pe 
o perioada de 25 de ani , a suprafetei de  25,68  mp teren situat în  STR. PRIETENIEI, 
BL.3, SC.B, AP.4 – TCA 30,13 lei (RON) /MP/AN , pentru EXTINDERE SPATIU 
PENTRU AMENAJARE SEDIU  FIRMA–  Nu s-a adoptat  
10.      5 voturi  împotriva. 
11.     0  voturi nule. 
12.   14  voturi pentru  CONCESIONARE DIRECTA CATRE S.C. RAMI PREST  
SRL ,  pe o perioada de 25 de ani , a suprafetei de  16,20  mp teren situat STR. CARPATI, 
BL.11, SC.A, AP.3 – TCA 37,66 lei (RON) /MP/AN , pentru EXTINDERE SPATIU 
PENTRU AMENAJARE SEDIU  FIRMA –  Nu s-a adoptat  
13.      5 voturi împotriva. 
14.      0  voturi nule. 
15.  15 voturi pentru  CONCESIONARE DIRECTA CATRE D-RA REDIU 
STEFANIA-CRISTINA,  pe o perioada de 25 de ani , a suprafetei de  48,71  mp teren 
situat în  STR. LETEA, BL.1, SC.A, AP.1– TCA 35,15 lei (RON) /MP/AN , pentru  
EXTINDERE SPATIU PENTRU AMENAJARE CABINET MEDICAL  – S-a adoptat 
16.  4 voturi împotriva. 
17.  0  voturi nule.      

 
 

 S-a procedat prin vot secret, pentru  exprimarea optiunii în legatura cu  proiectul de 
hotarâre privind concesionarea directa a  loturilor de teren situate  în intravilanul 
municipiului Bacau, a caror suprafete si beneficiari sunt prevazute în ANEXA nr.1 . 

 
1.Consilieri prezenti     19 
2Numarul consilierilor care au votat   19 
3.  15  voturi pentru  CONCESIONARE    DIRECTA CATRE D-NII DIACONITA 
GHEORGHE SI DOINA, pe o perioada de 25 de ani , a suprafetei de  17,58  mp teren 
situat în  STR. PRIETENIEI, BL.3,SC.B, AP.1– TCA 31,80 lei (RON) /MP/AN, pentru 
EXTINDERE SPATIU PENTRU AMENAJARE SALON FRIZERIE-COAFURA – S-a 
adoptat  
4.     4 voturi împotriva. 
5.     0  voturi nule. 
6.   13  voturi pentru  CONCESIONARE DIRECTA CATRE D-NA ADASCALITEI 
DIDINA,  pe o perioada de 25 de ani , a suprafetei de  39,73 (30,28+9,45)  mp teren situat 
în  STR. MIHAI VITEAZU, NR.2 – TCA 48,12 lei (RON) /MP/AN , pentru EXTINDERE 
SPATIU COMERCIAL– Nu s-a adoptat  
7.    6 voturi  împotriva. 
8.     0 voturi nule. 
9. 14 voturi pentru  CONCESIONARE DIRECTA CATRE D-NA LAZAR 
DUMITRITA-MINODORA,  pe o perioada de 25 de ani , a suprafetei de  20,00  mp 
teren situat în  STR. NORDULUI, BL.6, SC.A, AP.4 – TCA 30,13 lei (RON) /MP/AN , 
pentru EXTINDERE SPATIU PENTRU AMENAJARE SEDIU  FIRMA– Nu s-a adoptat  
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10.    5 voturi  împotriva. 
11.    0  voturi nule. 
12.  13 voturi pentru  CONCESIONARE DIRECTA CATRE D-NA DRUTU 
TEODORA-CRISTINA,  pe o perioada de 25 de ani , a suprafetei de  16,50  mp teren 
situat STR. CORNISA BISTRITEI, BL.38, SC.A, AP.1 – TCA 43,94 lei (RON) /MP/AN , 
pentru EXTINDERE SPATIU PENTRU AMENAJARE CABINET MEDICAL – Nu s-a 
adoptat  
13.   6 voturi  împotriva. 
14.   0  voturi nule. 
   
          Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
 32A. Se trece la punctul 32A al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da cuvântul 
doamnei  secretar  pentru a prezenta contestatia  domnului Botomei Vasile prin Cabinet 
Individual de Avocat, înregistrata la nr.9897 din 10.03.2006  si raspunsul  la aceasta 
contestatie. 
         D-na secretar precizeaza faptul ca  s-a formulat raspuns în numele primarului 
deoarece data concursului stabilita de  Agentia  Nationala a Functionarului Public  a fost 
27.03.2006 si nu putea  fi amânat  fiind publicat în Monitorul Oficial partea a III-a iar 
raspunsul trebuia dat în termen legal si înainte de desfasurarea concursului. Mai mult , s-a 
primit raspuns  de la  Prefectura Bacau  care a precizat faptul ca hotarârea de consiliu local 
adoptata în acest sens , era perfect legala. Raspunsul trimis d-lui Botomei s-a aflat la 
mapele d-lor consilieri  pentru a fi  însusit în aceasta sedinta, nefiind necesara elaborarea 
unui proiect de hotarâre . 
   
 Nemaifiind discutii, doamna Secretar Maria Jinga face apelul domnilor consilieri pentru 
a-si exprima votul în legatura cu  însusirea raspunsului  la contestatia  domnului Botomei 
Vasile prin Cabinet Individual de Avocat, înregistrata la nr.9897 din 10.03.2006  . 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT    
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA X   
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
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18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA PLECAT 

DIN SALA 
  

23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 19   

 
 Raspunsul  la contestatia domnului Botomei Vasile prin Cabinet Individual de 
Avocat, înregistrata la nr.9897 din 10.03.2006  ,  s-a însusit  cu 19 voturi “pentru”. 
             Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 
 
 32B. Se trece la punctul 32B al ordinii de zi si dl. presedinte de sedinta da 
cuvântul domnului Isofachi Ghiorghi pentru a prezenta  adresa înaintata de catre Directia 
Generala Anticoruptie – Biroul Anticoruptie pentru Judetul Bacau,  înregistrata la  
nr.10226/13.03.2006,  prin care comunica în scopul informarii consilierilor locali, 
înfiintarea Directiei Generale Anticoruptie  si a Serviciului Teritorial Anticoruptie pentru 
Judetul Bacau si Programul de audiente la aceste institutii. 
      D-ra Mironescu Roxana  întreaba salariatii de la Compartimentul de lucru al 
Consiliului local, când va fi afisat  programul de audiente al comisiilor de specialitate ale 
consiliului local. 
     Dl. Isofachi Ghiorghi precizeaza ca  acest program a fost afisat la panoul de la strada  
si va încerca sa-l afiseze si înramat undeva la intrare în primarie. 
    Dl. Damian Aurel invita pe d-nii consilieri sa faca propuneri pentru presedintele de 
sedinta din lunile aprilie si mai. 
    Dl. consilier Munteanu propune pe dl. consilier Popescu Adrian .Acesta multumeste 
dar arata ca nu poate  sa îndeplineasca aceasta functie în perioada specificata. 
   D-ra consilier Mironescu Roxana propune pe d-ra consilier Padureanu Rodica pentru a 
prelua presedintia. 
     Nemaifiind propuneri , dl. Damian Aurel face apelul domnilor consilieri pentru a-si 
exprima votul în legatura cu   propunerea d-rei Mironescu Roxana. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU ABSENT    
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
9. ION N.RADUCAN X    
10. LUCAS LAURIAN IULIAN SUSPENDAT    
11. MUNTEANU M.PETRU X   
12. MARCU COSTICA X          
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13. POPESCU ADRIAN X   
14. MIRONESCU ROXANA  X   
15. PADUREANU RODICA-LENUTA   X 
16. PLACINTA PETRU X   
17. SIBISTEANU LIVIA –LILIANA  X   
18. VIERIU DORIN X   
19. PINTILIE EMIL PLECAT 

DIN SALA 
               

20. CRACIUN CONSTANTIN –DRAGOS X   
21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA PLECAT 

DIN SALA 
  

23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 18  1 

 
 Propunerea ca d-ra Padureanu Rodica –Lenuta sa îndeplineasca functia de 
presedinte de sedinta în lunile aprilie – mai 2006  ,  s-a aprobat   cu 18 voturi “pentru” si o 
„abtinere”.     
   Nemaifiind discutii, Dl. presedinte de sedinta multumeste asistentei si declara închise 
lucrarile sedintei. 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar. 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA              SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 
    DAMIAN AUREL                                      Cons.jr MARIA JINGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID/ID/Ex.1/Ds.V-A-5    
 


