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      ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU                
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 28.04.2006, în sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal 
Bacau. 

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici 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. 825 
din 19.04.2006, Consiliul Local al Municipiului Bacau, în sedinta ordinara.   

În sala sunt prezenti un numar de 20  de  consilieri,  sedinta este legal 
constituita si îsi poate începe lucrarile. 

Lipsesc din sala: domnul consilier Munteanu Petru care este plecat din 
localitate, domnul consilier Placinta Petru ,care a  venit imediat dupa începerea 
sedintei  si domnul consilier Lucas Laurian-Iulian care este suspendat din functie. 
 Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, supune atentiei Consiliului Local,  
 procesul verbal al sedintei din data de 30.03.2006 si nefiind discutii  cu privire la 
acesta face apelul domnilor consilieri pentru a-si exprima votul. 
  
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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 ABSENT   
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   
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 Cu 20 de  voturi „pentru“ procesul verbal din 30.03.2006,  afost aprobat. 
 D-ra  presedinte de sedinta  - Padureanu Rodica-Lenuta,  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  doreste sa  ridice câteva probleme si anume: 

- referitor la Zona Metropolitana, s-a facut o dezbatere publica si  se convenise 
ca la prima sedinta sa se dea unda verde unui studiu în acest sens. Întreaba în ce 
stadiu se afla acum  lucrarile, considerând ca este un lucru benefic pentru bacauani si 
pentru ceilalti cetateni din jurul Bacaului; 

-  daca poate executivul sa aduca câteva lamuriri în legatura  cu situatia 
prezentata în ziare  referitor la cazul bolnavului din Spitalul Judetean care a fost 
plimbat între aceasta institutie spitaliceasca si primarie. 
     Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache  raspunde d-lui Bîrzu Ilie precizând faptul 
ca  la dezbaterea publica organizata în legatura cu Zona Metropolitana au participat 
toti factorii de raspundere din judet. Urma sa  fie convocata o sedinta cu primarii 
localitatilor implicate în realizarea acestui proiect  si apoi sa  se faca actul constitutiv 
al acestei asociatii. Ieri a avut loc prima  întâlnire cu cei 19 primari  si s-a convenit 
ca în doua  saptamâni sa se  întocmeasca statutul asociatiei   care va fi  apoi supus 
votului consiliilor locale implicate  si consiliului judetean  daca si acesta doreste sa 
se implice. Urmeaza apoi sa se  faca un raport tehnic privind dezvoltarea zonei si se 
va comanda un studiu   pentru fiecare comuna în parte si Municipiul Bacau , astfel 
încât  sa se asigure o dezvoltare uniforma. Toti primarii au fost de acord cu acest 
punct de vedere si în maxim trei luni  va fi realizat si studiul, iar actul  constitutiv al 
Zonei Metropolitane se spera sa fie votat în luna mai. 
În  ceea ce priveste situatia bolnavului plimbat între Primaria Bacau si Spitalul 
Judetean Bacau, în vinerea mare, dl. Director Rosu a trimis cu ambulanta un bolnav 
care nu era din municipiul Bacau ci , numai acum trei ani în urma,  a avut o mutatie 
de flotant pentru municipiul Bacau.   Era angajat al Societatii Drumuri S.A. , s-a 
îmbolnavit si  a fost internat , fiind apoi trimis la primarie cu motivatia ca este un caz 
social. Din pacate, acest  pacient este din comuna Ungureni, sat Bibiresti. A solicitat 
în scris la data de 21 aprilie 2006 , Spitalului Judetean, d-lui Director Rosu, sa 
comunice toate cazurile  din municipiul Bacau care sunt cu probleme sociale,   de 
competenta Consiliului Local Bacau. S-a primit la primarie o adresa care cuprinde  5 
persoane din care 3 nu sunt din municipiul Bacau ci din comuna Nicolae Balcescu, 
Blagesti si Ungureni. Celelalte cazuri au locuinta pe strada Pictor Aman.  Va trimite 
o adresa catre Consiliul de administratie a   spitalului pentru a i se comunica punctul 
de vedere în legatura cu  acest act al d-lui Director Rosu. 
           D-na Director Calustian     face precizari în legatura cu cele relatate de dl. 
primar , aratând ca adresa de la Spitalul Judetean cuprindea un numar de 5 persoane 
si anume: 
-Buga Viorel din comuna Bibiresti 
-Caraiman Dorina , în vârsta de 66 de ani care este din Bacau si locuieste pe str. 
Pictor Aman; 
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-Stoian Leon din Toplita , Jud.Harghita si a locuit o perioada de timp la mama sa pe 
str. Pictor Aman; 
-Moisei Argentina din comuna Blagesti; 
-Dogaru Ion  din comuna Nicolae Balcescu. 
 
         Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache   remarca  faptul ca ceea ce a facut  
Spitalul Judetean prin dl. Director Rosu, este un act de iresponsabilitate, fiind trimis  
un bolnav care avea   atasate tuburi de dren dupa ce suferise o operatie. Este 
inadmisibil din punct de vedere medical sa se întâmple acest lucru. 
        În sala a venit dl. consilier Placinta Petru – prezenti 21 de consilieri. 
        Dl. consilier Corodeanu Gabi  are doua probleme de prezentat:     

- face un apel  catre mass-media locala pentru a mediatiza  un program de adoptii 
pentru câinii comunitari si anume sa fie  prezentate saptamânal câteva exemplare 
mai dragute deoarece macar o parte din ei pot fi salvati. De asemnea si ziarul 
„Mesagerul „ poate face acelasi lucru. 

- Locatarii de pe str. Republicii nr.56 ,  au facut o plângere catre Primaria Bacau  
în legatura cu faptul ca  în zona respectiva a fost îngradit un spatiu  verde pentru 
ridicarea unei constructii. Locatarii nu sunt de acord cu aceasta cladire  si dl. 
consilier aduce la cunostinta asistentei faptul ca în conformitate cu legea, chiar daca  
cei de la  Directia de Sanatate si-au dat avizul,    distanta dintre bloc si aceasta 
constructie trebuie  sa fie minim  înaltimea  celei mai înalte constructii din vecinatate   
astfel încât  însorirea camerelor sa se faca în mod corespunzator. Acest aspect nu 
este respectat  în situatia de fata.  Din pacate, suntem  în situatia în care  înca o zona  
verde din municipiul Bacau dispare în ciuda faptului ca acest aspect este  deficitar.                                                                                                             
      Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache   solicita ca la cea de-a doua întrebare sa 
raspunda dl. arhitect Cortez. 
      Dl. arhitect Cortez Silvian precizeaza faptul ca proprietarii înainteaza cereri  
catre primarie, în vederea realizarii de constructii. De la  certificatul de urbanism si 
pâna la obtinerea autorizatiei de constructie exista  o faza  intermediara, de obtinere 
de avize, conform legislatiei în vigoare. Pe baza  acestor avize , se obtine un acord 
unic printr-o comisie în care  toti avizatorii sunt prezenti si confrunta  documentatia 
propusa pentru autorizare. Acest acord unic sta la baza emiterii autorizatiei. În acest 
caz existau toate avizele iar comisia de acord unic  s-a întrunit si conform legii,  
solicitantul fiind proprietar de teren, a  primit autorizatie de construire. Normativul 
sanitar prevede, referitor la amplasarea constructiilor,  o distanta între constructia 
nou propusa fata de cea existenta, cel  putin egala cu distanta pe orizontala a celei 
mai  înalte dintre ele , când  este vorba de aliniamente opuse. Este de vorba  de 
constructii asezate fata în fata , fata de o cale carosabila. Din punct  de vedere al 
distantei fata de bloc este    o recomandare  referitoare la  o distanta care  sa asigure  
neproducerea de poluare fonica, noxe, e.t.c. În situatia de fata este vorba despre  un 
spatiu verde proprietate,  care face parte din viata  tuturor de zeci de ani  si o data  cu 
retrocedarea în conformitate  cu legile proprietatii, apar tot felul  de incidente. 
Functie de amplasament se judeca în comisia de urbanism si se iau decizii. 
Dl. consilier Corodeanu Gabi   arata ca  ar mai fi un aspect  referitor  la perioada 
de însorire si anume faptul ca iarna  trebuie sa existe  timp de 1 ora si jumatate,  un 
nivel de însorire al apartamentelor din zona. 
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   Dl. arhitect Cortez Silvian arata ca aceasta este o recomandare sanitara care de 
multe ori nici avizatorii nu reusesc sa o stapâneasca corect, recomandari care se fac  
proiectantilor – în momentul în care  concep un  obiect de  arhitectura, sa aiba grija 
sa prevada  la orice camera  aflata catre însorire, cel putin o ora si jumatate  pe zi la  
solstitiul de iarna , în punctul cel mai jos. 
   Dl. consilier Corodeanu Gabi   considera ca ar mai fi doua aspecte, si anume: 
- având în vedere ca este  vorba de un amplasament în imediata vecinatate a strazii 
Calea Republicii care este foarte aglomerata, accesul la acest nou imobil cum se va 
face deoarece acolo, cu siguranta, trotuarul  va fi spart si de asemenea nu îsi  
aminteste sa se fi aprobat  pentru aceasta constructie  P.U.D. sau P.U.Z. cu atât mai 
mult cu cât  la nivelul municipiului este în desfasurare realizarea unui P.U.G. 
      Dl. arhitect Cortez Silvian precizeaza faptul ca este o documentatie care sta la 
baza urbanismului  în acest moment si are statut de lege , este  vorba de P.U.G. . 
Zonele de locuinte colective sunt colorate în portocaliu  pe P.U.G. si în momentul 
aprobarii s-a gândit ca  în aceste zone  nu s-au prevazut înainte de revolutie  spatii  
aferente comertului si prestarilor de servicii atât de necesare si  care gestioneaza o 
concurenta corecta în oras , genereaza  locuri de munca si ajuta pe fiecare cetatean 
care  are nevoie de o farmacie, un birou notarial, un cabinet medical. De aceea s- au 
gândit aceste spatii complementare iar functiunea propusa era de spatiu comercial si 
era compatibila cu functiunea din P.U.G. În  momentul în care exista aceasta 
compatibilitate se pune problema  oportunitatii, a regimului de aliniere, a regimului  
de înaltime si pe baza acestor avize  care s-au primit, se elibereaza autorizatia de 
constructie. 
     Dl. consilier Corodeanu Gabi    întreaba de catre cine se semneaza autorizatia 
de construire, conform legii.  
      Dl. arhitect Cortez Silvian informeaza asistenta de faptul ca  aceasta este 
semnata de catre arhitectul sef, secretarul primariei si dl. primar, ceea ce se si 
întâmpla. 
      Dl. Primar întreaba daca  toate autorizatiile pe care le emitea fostul primar  si pe 
care nu le semna , erau ilegale. 
      Dl. arhitect Cortez Silvian  nu doreste sa comenteze. 
      Dl. consilier Lupu Gabriel considera ca  este pâna la urma o situatie delicata 
legata de disparitia spatiilor verzi si îl întreaba pe dl. arhitect daca prin prisma 
cunostintelor sale de specialitate  considera ca este firesc  sa fie amplasata o 
constructie  în acea zona. De asemenea considera ca se creeaza un precedent care va 
da posibilitatea si altor cetateni care sunt proprietari ai unor terenuri ,  sa amplaseze 
constructii unde vor dori. 
      Dl. arhitect Cortez Silvian  arata ca functionarii sunt cei care primesc acte, le 
realizeaza  legalitatea si pot elibera acte.  De la certificatul de urbanism si pâna la  
autorizatia de construire sunt de parcurs  o serie de pasi esentiali pe care fiecare 
beneficiar este obligat sa-i parcurga, de cele  mai multe ori cu mare greutate si are în 
vedere aceste avize necesare,  iar în esenta, parerea sa ca arhitect este ca aceste 
fronturi  stradale importante  pentru oras din punct de  vedere al imaginii si al 
confortului nostru  ar putea  capata în anumite zone esentiale ale orasului valente  
speciale, moderne sau clasice, functie de zonificare. Considera ca acea constructie ar  
putea deveni un punct interesant daca va fi tratata cu profesinalism. 
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    Dl. consilier Placinta Petru  considera ca  acest caz nu ar trebui judecat 
emotional ci în baza legii. Legea referitoare la dreptul de proprietate este  cea mai 
importanta lege din România. Nu  stie câti dintre cei din sala au asistat la perioada 
când familii de batrâni  efectiv au sfârsit când au vazut ca le sunt distruse casele, 
spatiile verzi, livezile, e.t.c. Nu pledeaza pentru acest caz dar nu trebuie sa se ajunga 
nici la situatia în care  proprietarul nu are nici un drept asupra suprafetelor pe care le 
detine, cel mult pot fi impuse  anumite  conditii astfel încât obiectivul sa înobileze 
zona si nu sa o  distruga. Privitor la accesul sau nu  la proprietatati a persoanelor  
care detin  terenuri, acesta trebuie asigurat,  iar proprietarul are si el dreptul de a 
actiona primaria în judecata daca i se respinge o solicitare în mod nejustificat. 
Trebuie avut în vedere ca nu  totdeauna, vecinii de la bloc , doresc ca proprietarii   
sa-si rezolve problemele, considerând ca este mai bine sa aiba spatiu verde în fata 
casei fara sa fi contribuit cu nimic la aceasta si  fara a se mai gândi ca este posibil ca 
functiunile noii constructii sa constituie un avantaj si pentru ei. De aceea juristii, 
arhitectul sef si comisia de specialitate au un rol foarte important,  iar în cazul de fata  
se va mai face o analiza , însa având în vedere prevederile legale.  
  Dl. Primar, ing. Romeo Stavarache   crede ca asemenea situatii trebuie tratate  cu 
multa atentie si în nici un caz nu trebuie  pasata responsabilitatea de pe un functionar 
pe altul , de pe un consilier pe altul , sau pe primar. Sunt însa  foarte importante  
doua aspecte - dreptul la proprietate si regulamentul de urbanism , aspecte  care 
trebuie respectate de orice edil al unui oras si de orice consiliu local. Dreptul la 
proprietate este  fundamentul pe care sta societatea si pe care trebuie sa-l respectam, 
dar trebuie foarte multa atentie pentru ca si PUG-ul sa fie respectat. Presiunile sunt 
foarte mari, mai ales pentru a se distruge spatii verzi precum cel din fata spitalului. 
Acolo sunt împroprietariti cetateni carora li s-a eliberat titlu de proprietate , însa în 
PUG acea zona este  prevazuta  pentru spatiu verde, lucru care trebuie respectat cu 
strictete.  S-a comandat acel PUZ , pentru început pentru zona centrala, pentru ca 
cetatenii sa stie foarte bine ce se poate face pe un teren si ce nu , ei fiind platitori de 
taxe. Cazul prezentat aici nu este foarte simplu , ci este delicat si trebuia  tratat cu 
mai multa atentie. Nu vrea sa paseze responsabilitatea si nici sa incrimineze pe 
nimeni  dar este foarte bine ca aceste lucruri se discuta în fata consiliului local si a 
opiniei publice  pentru ca este foarte important ca în viitor, cei care-si dau acceptul 
pentru un anumit lucru, sa se gândeasca de o mie de ori. Se pot da autorizatii fara 
PUZ, se pot da autorizatii  numai cu avizul comisiei de urbanism care  fiind negativ 
nu este neaparat obligatoriu, pentru ca daca PUZ-ul trece prin consiliul local, 
constructia se poate executa. Considera ca acel caz , daca era tratat cu mai multa 
atentie si se explica cetatenilor din jur , nu ridica atâtea probleme. Niciodata cetatenii 
nu vor  fi de acord sa se ridice o constructie la 5-10 m de bloc daca s-au învatat ca  
acolo sa fie spatiu verde. Trebuie sa se faca o regula de a se consulta consiliul local 
ori de câte ori sunt probleme  si de a impune prin certificatul de urbanism PUZ-uri, 
daca  ele afecteaza zona verde care este  foarte redusa în orasul nostru. Nu se poate 
spune ca este o greseala facuta de functionari sau legea  nu este respectata, însa 
trebuie sa ne punem problema – ce se va întâmpla cu acest oras daca se va continua 
asa si  cine îsi asuma responsabilitatea de a spune ca nu se construieste pe un anumit 
amplasament pentru ca se distruge si ultimul petec verde din oras.  Crede ca  toti  
trebuie sa-si asume responsabilitatea iar votul în consiliul local  pe asemenea 
probleme sa fie decisiv. Este un vot secret si fiecare cu constiinta lui va  hotarî daca 
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este bine sau nu pentru viitorul orasului nostru. Spera sa nu se mai ridice astfel de 
probleme si atrage atentia celor  care lucreaza în domeniu si  chiar comisiei de 
urbanism,  sa se consulte  cu dumnealui (si acest  lucru recunoaste ca se face de o 
buna bucata de timp), pe orice proiect care are implicatii. Acest proiect este vechi si  
probabil de aceea au aparut aceste inadvertente. 
    Dl. arhitect Cortez Silvian -  face precizarea ca a luat legatura cu Ordinul 
arhitectilor Bacau si Neamt  si cu  publicitatea care se face prin U.A.R.  la nivel 
national si international  prin Internet. Predarea  documentatiei -  P.U.Z. pentru zona 
centrala,  se face pe data de 19 iunie,  s-a amânat cu 2 luni cum a recomandat dl. 
presedinte Placinta  în sedinta trecuta,  iar ulterior  P.U.Z.- ului se va  închide partea 
de P.U.G.  cât mai urgent pentru  a se gestiona  cât mai exact situatiile discutate în 
aceasta sedinta si o mai  buna identificare  , chiar la  nivel de  detaliu,  a întregului 
oras, pentru ca  la aceasta  ora cadastrul Bacaului este practic închis  pentru 
realizarea PUG-ului.  
    Dl. consilier Pintilie Emil are  o solicitare  din partea Liceului  Industrial „Letea” 
si din partea   cetatenilor din zona A.N.L. Letea,  pentru un mijloc de transport în 
comun,   deoarece este o mare concentrare de cetateni care nu au cu ce sa se 
deplaseze din zona respectiva. 
   D-ra consilier Mironescu Roxana  are de facut  un anunt referitor  la faptul ca,  
printr-o  hotarâre anterioara a consiliului local,  a fost nominalizata într-o comisie  de 
evaluare pentru  proiectele care beneficiaza de finantare nerambursabila de la 
bugetul consiliului local. Doreste sa se retraga din aceasta comisie deoarece  în mod 
repetat se va afla în incompatibilitate cu unele din proiectele  care pot ajunge la 
finantare. Dumneaiei lucreaza într-o institutie  de  la care vor proveni proiecte  si nu 
doreste sa se creeze discutii referitoare la corectitudinea evaluarii acestor proiecte. 
Comisia va reveni la formula consacrata de 5 membri si daca i se va solicita sprijinul  
va sta oricând la dispozitie. 
    Dl. consilier Placinta Petru doreste sa faca recomandarea  de a se da o nota de 
civilizatie spatiilor verzi stradale prin scoaterea garduturilor  metalice de protectie 
macar pe zona centrala. Stie  ca s-au cheltuit multi bani pe ele si au iesit profituri 
frumoase celor care le-au confectionat ,dar nu mai este cazul ca Bacaul sa aiba astfel 
de  garduturi care arata ca niste bariere pentru animale si dau impresia  ca cetatenii 
nu sunt civilizati. 
   Dl. Primar arata ca anul trecut , prima dumnealui grija a fost scoaterea acestor 
garduturi, lucru care nu a dat rezultate deloc si nu vrea sa faca comentarii,  dar acolo 
unde  au existat garduturi  spatiile verzi s-au mentinut, iar unde nu au fost, acestea au 
fost distruse. Personal este împotriva garduturilor, dar considera ca pentru acest 
lucru trebuie sa mai treaca o perioada de timp.  
   Dl. consilier Marcu Costica  ,în completarea celor spuse de dl. Placinta, 
considera ca ar trebui  înlocuit gardutul metalic  care într-adevar arata primitiv, cu 
gard viu – buxus, de o  înaltime medie si care sa fie  întretinut de la an la an . Chiar 
daca necesita o investitie,  arata mult mai frumos. 
  Dl. Primar precizeaza faptul ca  exista si zone în care  este gard viu – de la 
intersectia cu strada Narciselor, la pod si pâna la iesire  . Este de acord cu  d-nii 
consilieri si crede ca ar trebui ca d-na Director Marcu Viorica , pe toata aceasta zona, 
sa planteze  gard viu si dupa ce  acesta  va creste,  sa  se scoata garduturile. 
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    D-na Director Marcu Viorica   arata ca exista o problema si motiveaza 
reamenajarea si regazonarea spatiilor verzi  pe care le-a  înfiintat anul trecut, prin 
aceea ca  metoda de deszapezire cu  antiderapant cu multa sare , a distrus toate 
spatiile verzi. De aceea trebuie  decopertat, venit cu un strat de pamânt  vegetal pe 
care se  înfiinteaza gazon . An de an se va reface gazonul  si se vor repeta 
operatiunile , în conditiile în care nu se va gasi o alta metoda de deszapezire  care nu 
va mai afecta  spatiile verzi. În legatura cu  garduri vii cu tuia si buxus , material 
dendrologic foarte scump si care nu se produce în pepiniera proprie si trebuie 
achizitionat , acelasi lucru s-a întâmplat  ca si cu gazonul si  ceea ce a fost înfiintat 
anul trecut în fata spitalului ,  a trebuit scos anul acesta. Cea mai mare problema este 
pamântul vegetal care este adus cu greu. 
    D-ra presedinte de sedinta anunta ca cele 30 de minute alocate interpelarilor au 
expirat si  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 bilantului  contabil pe anul  2005, la  

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
2.Proiect  de hotarâre  privind numirea domnului inginer Bondor Silviu în 

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau, pe 
locul devenit liber.  

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
3. Proiect de hotarâre privind darea în administrare – exploatare catre 

R.A.G.C. Bacau a obiectivului „Conducta apa potabila Dn 500  exterior incintei  CET 
Bacau, între caminele CV1 ( racord la reteaua existenta Dn 300 SUBEX – SOFERT) 
si CV5 (racord la reteaua Dn 600 oras Bacau str. Chimiei – Bicaz) – lungime 1600 
m”, ce face parte  din  domeniul public al municipiului Bacau. 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
 

       4.Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea  art.2 din H.C. L. 
nr.10/2006 precum si a   Statului de functii  Anexa nr.2  la aceasta hotarâre , la  
Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau. 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
5.Proiectul de hotarâre privind   modificarea si completarea Hotarârii 

Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.13 din 02.02.2006 precum si a  
Conventiei nr.4228/246 din 03.02.2006 încheiata  între Consiliul Local al  
Municipiului Bacau  si S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
6.Proiectul de hotarâre privind aprobarea listelor nominale pe luna mai  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  o luna  sau doua luni. 
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Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
7. Proiect de hotarâre  privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului 

Local al Municipiului Bacau nr.294/31.10.2005. 
   Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
8.Proiect de hotarâre  privind aprobarea Organigramei,  a numarului de 

personal si a  Statului de Functii,  pe anul 2006, la  Centrul Bugetar  Crese   Bacau. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
9.Proiect de hotarâre privind acordarea salariului de merit pe perioada 

exercitiului bugetar 2006,  unor salariati  de la Centrul Bugetar Crese Bacau. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
10.Proiect de hotarâre privind aprobarea extinderii spatiului de locuit detinut 

cu contract de închiriere de familia Holban Mihai în imobilul din Bacau, str. Oituz  
nr.42. 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
11.Proiect de hotarâre privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de 

veci la „Cimitirul Sarata” unei persoane din  municipiul Bacau,  a carei familie a fost 
persecutata din motive politice , de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945,  
beneficiara a Legii nr.189/2000. 

       Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
12.Proiect de hotarâre  privind aprobarea  Regulamentului pentru 

conferirea titlului de « CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BACAU » persoanelor fizice române  sau straine cu merite  deosebite, aprobat 
prin HCL nr.43/1993. 

Initiatori – CONSILIERI LOCALI 
13. Proiect de hotarâre privind scutirea cetatenilor municipiului Bacau de 

plata cheltuielilor ocazionate de preschimbarea actelor de identitate ca urmare a 
schimbarii denumirii strazilor sau a renumerotarii unor imobile din municipiul 
Bacau. 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
14.Proiect de hotarâre privind luarea la cunostinta de catre Consiliul Local al 

Municipiului Bacau, de continutul „Strategiei de Dezvoltare Locala prin 
Transparenta Institutionala si a Strategiei de Prioritizare a Problemelor 
Comunitatilor Locale” elaborate de Asociatia Tinerilor Europeni Bucuresti (A.T.E.) 
la propunerea Consiliului de Transparenta Locala (C.T.L.) Bacau. 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
15.Proiect  de hotarâre  privind aprobarea construirii unei sali de sport la 

Colegiul Economic «  Ion Ghica » Bacau prin derularea Programului « Sali de 
sport », stabilirea terenului pentru amplasarea investitiei în suprafata de 900 m.p., 
trecerea partiala a acestuia  din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
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Bacau si transmiterea catre Compania Nationala de Investitii  S.A. Bucuresti, în 
folosinta cu titlul gratuit , pe durata realizarii investitiei,  a întregii suprafete de 900 
m.p. 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
16.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA P+DM CUPLATA CU GARAJ,  
STR. AUSTRULUI, NR.1, din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIARI  :  BENEDIC MARICEL SI LUCICA 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
17.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA SI ÎMPREJMUIRE TEREN LA 
LIMITA PROPRIETATII,  STR. DIGU BARNAT, SOLA 74, PARCELA 69,  din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  MUNTEANU GHEORGHE 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
18.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  ATELIER REPARATII TABLOURI 
ELECTRICE SI ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. VERONICA MICLE, SOLA 61, 
PARCELA 53/1,  din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  SERBAN ADRIAN  
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 
19.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA        P + M, GARAJ SI 
ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. NORDULUI, NR.89, din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIARI  :  ROSU IONEL SI RAMONA 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 
20. Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA SI ANEXA 
GOSPODAREASCA,  STR. TOPORASI, SOLA 62, PARCELA 1784/14/3,  din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIARI  :  ZLAD VIOREL SI PETRU SILICA 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
21.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE   LOCUINTA P+1E, GARAJ SI 
ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. FRUNZEI, SOLA 72, PARCELA 39, din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  BUTUCARU IONELA  
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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22.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 
DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE   PROVIZORIE SHOW-ROOM, 
PLATFORMA BETONATA SI ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. GARII, din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  S.C. CASA MEA S.R.L. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
23.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTE      SERVICIU, BIROURI SI 
SPATII COMERCIALE,  STR. VASILE ALECSANDRI, NR.54 BIS, din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  S.C.  SFERA S.R.L. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
  
24.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA        P +1+DM, GARAJ SI 
ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII,  STR. CPT. VASILE 
MERICA, NR.1, din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  TOIA VASILE 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
25.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  HALA DEPOZITARE PRODUSE 
INDUSTRIALE SI  BIROURI,  STR. CHIMIEI, SOLA 69, PARCELA 134, din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  S.C.  INDUSTRIAL  VALVES  S.R.L 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
26.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI  URBANISTIC 

ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  GARAJ SI LOCUINTE P+M, STRADA  
SIRETULUI , NR.91,   din     Municipiul  Bacau . 

BENEFICIARI   :  MARIN FLORIN-VILIAMS, BLAJ MIHAELA, LOTCU IULIAN, 
CHETA FLORIN, MAFTEI OVIDIU-CONSTANTIN 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
27.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  GARAJ, STRADA  VERONICA MICLE , 
NR.55,   din     Municipiul  Bacau . 

BENEFICIAR   :  GALATANU DUMITRU  
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
28.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  SEDIU FIRMA SI SPATIU COMERCIAL       
S + P + 7 E , STRADA NICOLAE TITULESCU , NR. 4 A ,  din     Municipiul  
Bacau. 

BENEFICIAR   :  S.C. PRO CASA ACTIV S.R.L. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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29.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  MAGAZIN „ CASH & CARRY”,   FILTRU 
SANITAR + GARAJE  , CARTIER  GHERAIESTI,  din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR   :  S.C. SELGROS „CASH & CARRY” S.R.L. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
30.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, 
STRADA  SIRETULUI , NR.75,   din     Municipiul  Bacau . 

BENEFICIAR   :  HANGANU VASILE 
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.Proiect de hotarâre  privind concesionarea  directa a unor  loturi  de teren  

situate  în  intravilanul Municipiului Bacau , a caror suprafete si beneficiari sunt 
prevazute în ANEXA NR.1. 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

       33.Diverse.  
 

 
          Nefiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, 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 X   
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   
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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. 

  
DL. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici  întreaba DACA EXISTA  VREO 

SITUATIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGATURA CU   
PROIECTELE  DE HOTARÂRE DE PE ORDINEA DE ZI   , ÎN  
CONFORMITATE CU ART.47 ALIN.1 DIN LEGEA ADMINISTRATIEI 
PUBLICE LOCALE NR.215/2001 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE 
ULTERIOARE  SI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004 , SI ROAGA  PE 
DOMNII CONSILIERI AFLATI ÎN ACEASTA SITUATIE SA ANUNTE. 
 

 
 Nici un consilier nu a anuntat existenta unui conflict de interese. 
 

    1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 
cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive 
la proiectul de hotarâre privind aprobarea bilantului  contabil pe anul  2005, la  
REGIA AUTONOMA 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 si 3, favorabile. 
       Dl. consilier  Raducan Ion  propune, pentru cei din executiv care dau avize de 
legalitate ,   sa fie mai atenti  la documentatia prezentata de catre societatile , regiile 
sau alte organisme ale municipiului,  pentru avizare în comisii , deoarece  se nasc 
confuzii grave care  se lamuresc foarte greu  si ca exemplu  -  nu rezulta din 
documentatia prezentata, cu privire la imobilizarile corporale  de cca. 13,5 miliarde 
lei cu care se va diminua  capitalul regiei , vechimea lor din anul 1980 si s-a nascut 
discutia  ca s-ar fi achizitionat utilaje   de  purificare si filtrare a apei în urma cu doi 
ani  si acum  sunt date spre valorificare. A trebuit sa fie chemati directorii economici 
de la R.A.G.C. si de la Consiliului Local  pentru a se lamuri situatia deoarece 
documentele prezentate erau seci si nu precizau datele necesare. Roaga pe cei care 
dau avizele sa fie mult mai atenti la astfel de situatii , care altfel duc la nasterea unor 
suspiciuni. 
        D-ra consilier Mironescu Roxana arata ca amendamentul comisiei 1 se refera 
la  o chestiune de procedura (rugamintea a mai fost prezentata si într-o sedinta 
anterioara) – la  întocmirea expunerilor  de motive, personalul din  compartimentul 
de lucru al consiliului local sa acorde  atentie textelor,  pentru ca  la un asemenea 
volum de proiecte de hotarâri nu întotdeauna sunt sesizate  anumite aspecte – la  
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expunerea de motive de la prezentul proiect, comisia a considerat ca lipseau numai 
uralele si aplauzele  inserate  în text si era o sedinta perfecta din vechea orânduire ,de 
la organizatia de partid. Acesta este un document tehnic si de aceea se doresc niste 
materiale putin mai îngrijite. 
 
        Dl. Primar precizeaza  ca aceste probleme nu sunt ale executivului ci  trebuiesc 
ridicate la compartimentul de lucru al consiliului local , cu care dumnealui s-a 
saturat sa aiba probleme si nu îi face placere  sa mai  intre în contradictie, mai ales 
când este vorba de legalitatea actelor întocmite de acest compartiment. 
   Nemaifiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul 
domnilor consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu  proiectul de hotarâre 
prezentat. 
  

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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 X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 20  1 

 
   Proiectul de hotarâre privind  aprobarea bilantului  contabil pe anul  2005, la  
REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU ,s-a adoptat cu 
20 de  voturi “pentru” si o „abtinere”. 
         Dl. consilier Corodeanu Gabi prezinta,  pentru  d-na Director Economic de la 
R.A.G.C. ,  faptul ca   Bilantul  contabil se depune în 120 de zile de la 01 ianuarie 
2006, astazi ne aflam la 118 zile  iar 120 se împlinesc  duminica. Bilantul contabil se 
depune cu avizul consiliului local. Când va fi depus acesta – duminica sau de 1 Mai? 
Considera ca acest bilant trebuia dicutat  în urma cu o luna , astfel încât daca ar mai 
fi fost probleme sa le fi putut remedia  si totul sa fie în regula , la depunere. 
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          D-na Director Economic de la R.A.G.C. precizeaza  ca  120 de zile este 
termenul pentru  societati comerciale dar pentru regii, conform  legislatiei este un 
termen de 150 de zile pentru depunerea  bilantului , la finante. 
 
  Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.  
 
 

            2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta 
da cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de 
motive la proiectul de hotarâre privind numirea domnului inginer Bondor Silviu în 
Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau, pe 
locul devenit liber.  

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, 
favorabile. 

         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 numirea domnului inginer Bondor Silviu în Consiliul de 
Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau, pe locul devenit 
liber.  

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
         1.   Consilieri prezenti     21 

2. Numarul consilierilor care au votat    21 
 
 
 

NR. VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE 

1. Se aproba numirea  în Consiliul de 
Administratie al Regiei Autonome de 
Gospodarie Comunala Bacau, a domnului  ing. 
Bondor Silviu, director la S.C. HORTISILV 
S.R.L. Bacau.   – S-a adoptat 

12 9 - 

2. Prin numirea d-lui Bondor Silviu, prevazuta la 
art.1, se completeaza Consiliul de administratie 
cu cel de-al 7-lea membru, pe locul devenit 
liber. - .   –  Nu s-a adoptat 

11 9 1 

 
       Dl. primar   prezinta  asistentei membrii Consiliului de administratie la 
R.A.G.C. Bacau , care sunt în sala si le ureaza succes în activitatea urmatoare, sa  
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asigure o apa curata pentru municipiu si sa duca la bun sfârsit în cel mai scurt timp 
investitia începuta. 
 Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 

           3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 
cuvântul  d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de 
motive la proiectul de hotarâre privind  darea în administrare – exploatare catre 
R.A.G.C. Bacau a obiectivului „Conducta apa potabila Dn 500  exterior incintei  CET 
Bacau, între caminele CV1 ( racord la reteaua existenta Dn 300 SUBEX – SOFERT) 
si CV5 (racord la reteaua Dn 600 oras Bacau str. Chimiei – Bicaz) – lungime 1600 
m”, ce face parte  din  domeniul public 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 1, 2 si 3, 
favorabile. 
         D-ra consilier Mironescu Roxana prezinta un amendament al comisiei de 
specialitate nr. 1,   care se refera la propunerea  de elaborare a unui proiect de 
hotarâre  privind de realizarea unui studiu  de contopire a CET –ului si RAGC-ului. 
Singura problema este de natura tehnica, un studiu  putând sa releve aspectele 
pozitive si negative ale formarii unui complex energetic la Bacau, asa cum se 
regaseste si în alte orase europene. 
        Dl. primar  considera ca trebuie studiat acest amendament dar nu crede ca 
poate fi  introdus în proiectul de hotarâre, ci va trebui discutat în timp cu toti factorii 
de raspundere implicati. De asemenea se poate initia o dezbatere publica pe aceasta 
tema si elaborat un proiect de hotarâre,  ulterior.  
     D-ra consilier Mironescu Roxana este de acord cu punctul de vedere exprimat 
de dl. primar  considerând ca acest amendament poate fi o generare de ideie si nu are 
pretentia de a i se da curs acum . 
    Dl. consilier Marcu Costica roaga pe dl. Director Craiovan sa îsi exprime 
punctul de vedere  referitor la acest material. În administrarea cui a fost aceasta 
conducta dupa anul 2002,  când a fost scoasa din inventarul CET-ului? 
     Dl. Director Craiovan Adrian arata ca în momentul  în care se aproba aceasta 
preluare,   de catre consiliu local, dumnealui se va conforma  si practic se va face un 
protocol de predare-primire de la CET. 
 
Nemaifiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul domnilor 
consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre prezentat. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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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 X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

 
Cu 21  de voturi „pentru“ proiectul de hotarâre privind  darea în administrare – 

exploatare catre R.A.G.C. Bacau a obiectivului „Conducta apa potabila Dn 500  
exterior incintei  CET Bacau, între caminele CV1 ( racord la reteaua existenta Dn 300 
SUBEX – SOFERT) si CV5 (racord la reteaua Dn 600 oras Bacau str. Chimiei – 
Bicaz) – lungime 1600 m”, ce face parte  din  domeniul public al municipiului Bacau, 
a fost adoptat. 

 
           4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 
cuvântul     d-lui Viceprimar Ing. Scripat Constantin  pentru a prezenta Expunerea de 
motive la proiectul de hotarâre privind  modificarea si completarea  art.2 din H.C. L. 
nr.10/2006 precum si a   Statului de functii  Anexa nr.2  la aceasta hotarâre , la  
Serviciul Public de Asistenta Sociala 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 1, 4 si 5, 
favorabile. 
 
Nefiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul domnilor 
consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre prezentat. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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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 X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

 
Cu 21  de voturi „pentru“ proiectul de hotarâre privind modificarea si completarea  
art.2 din H.C. L. nr.10/2006 precum si a   Statului de functii  Anexa nr.2  la aceasta 
hotarâre , la  Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau, a fost 
adoptat. 

 
           5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 

cuvântul       d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de 
motive la proiectul de hotarâre privind   modificarea si completarea Hotarârii 
Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.13 din 02.02.2006 precum si a  
Conventiei nr.4228/246 din 03.02.2006 încheiata  între Consiliul Local al  
Municipiului Bacau  si S.C. TRANSPORT PUBLIC 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, 4 si 5, 
favorabile. 
 
Nefiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul domnilor 
consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre prezentat. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
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4. BUDEANU OVIDIU X   
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 X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

 
Cu 21  de voturi „pentru“,  proiectul de hotarâre privind   modificarea si 

completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.13 din 02.02.2006 
precum si a  Conventiei nr.4228/246 din 03.02.2006 încheiata  între Consiliul Local 
al  Municipiului Bacau  si S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. , a fost adoptat. 

 
6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da cuvântul 

d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotarâre privind aprobarea listelor nominale pe luna mai  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  o luna  sau doua 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, 
favorabile. 
 

   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 mai   2006 a unor categorii 
de persoane defavorizate din  Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente 
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gratuite  sau cu reducere 50% pentru  transportul urban cu mijloace de transport în 
comun  pe o perioada de o luna  sau doua   luni 
 
1. Consilieri prezenti     21 
2. Numarul consilierilor care au votat    21 
3.   21 de  voturi pentru aprobarea proiectului de hotarâre privind aprobarea   listelor 
nominale  pe luna mai   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 o luna  
sau doua   luni – S-a adoptat 
 4.   o voturi  împotriva. 
 5.   0  voturi nule. 
        
 Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. 
 

    7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 
cuvântul       d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de 
motive la proiectul de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii 
Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.294/31.10.2005. 

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 1si 4, 
favorabile. 
 
Nefiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul domnilor 
consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre prezentat. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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   



 20

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“,  proiectul de hotarâre privind   modificarea si 

completarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.294/31.10.2005, a 
fost adoptat. 

 
8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da cuvântul           

d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotarâre privind aprobarea Organigramei,  a numarului de personal si a  
Statului de Functii,  pe anul 2006, la  Centrul Bugetar  Crese   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 1si 4, 
favorabile. 
         Dl. consilier Marcu Costica  propune  o modificare  a carei necesitate  a 
rezultat ca urmare a discutiilor cu  reprezentantii Centrului bugetar  Crese  si anume  
la Cresa nr.6 ar fi mai  necesar la pozitia nr.2 un educator  puericultor decât un 
asistent medical. Aceasta functie mai exista  la Cresele  2 si 3 .  Roaga ca acest 
amendament sa fie aprobat. 
         Dl. primar întreaba pe d-na Sorina Genes daca aceasta modificare  are 
implicatii financiare. 
         D-na Sorina Genes arata ca posturile  se asimileaza. 
 
Nemaifiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul domnilor 
consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre prezentat, cu 
amendamentul d-lui  consilier Marcu. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
5. CORODEANU S. GABI X   
6. DAMIAN AUREL  X   
7. BOGDAN DAN  X   
8. HÎRTESCU V.VASILICA X   
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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 X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

Cu 21  de voturi „pentru“,  proiectul de hotarâre privind aprobarea 
Organigramei,  a numarului de personal si a  Statului de Functii,  pe anul 2006, la  
Centrul Bugetar  Crese   Bacau,cu amendament,  a fost adoptat. 

 
9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da cuvântul 

d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotarâre privind acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului 
bugetar 2006,  unor salariati  de la Centrul Bugetar Crese 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 4, favorabile. 

   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 acordarea salariului de merit pe perioada exercitiului bugetar 2006,  
unor salariati  de la Centrul Bugetar Crese Bacau. 
              1.   Consilieri prezenti     21 
              2.   Numarul consilierilor care au votat   21 

NR. VOTURI Nr. 
crt. 

 

PENTRU CONTRA NULE
1. Începând cu data de 01.05.2006, se acorda unui 

numar de 8 salariati de la Centrul Bugetar Crese 
Bacau, salariul de merit în procent de 15% din 
salariul de baza, pe perioada exercitiului bugetar 
2006, pentru rezultate deosebite obtinute în 
activitatea desfasurata în anul precedent, acestia 
fiind: 
 
- Dospinescu Valentina - Director - S-a adoptat 

21 - -
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2. -Zaharia Lacramioara – Contabil Sef- S-a adoptat 21 - -

3. -Diaconu Cecilia-Asistent Sef Cresa nr.9- S-a 
adoptat 

21 - -

4. -Dorneanu Geanina – Asistent medical principal 
Cresa nr.3- S-a adoptat 

21 - -

5. -Tofan Lacramioara - Asistent medical principal 
Cresa nr.9- S-a adoptat 

21 - -

6. Gâtin Lucica –Asistent medical principal Cresa 
nr.19- S-a adoptat 

21 - -

7. Brezan Maria – Sora medicala principala Cresa 
nr.6- S-a adoptat 

21 - -

8. -Berusca Cilica-Muncitor (bucatar) Cresa nr.3 
- S-a adoptat 

21 - -

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

10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 
cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de 
motive la proiectul de hotarâre privind aprobarea extinderii spatiului de locuit 
detinut cu contract de închiriere de familia Holban Mihai în imobilul din Bacau, str. 
Oituz  nr.42. 

  
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, favorabile. 
 

   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   extinderii spatiului de locuit detinut cu 
contract de închiriere de familia Holban Mihai în imobilul din Bacau, str. Oituz  
nr.42. 
 
 
1.  Consilieri prezenti    21 
2. Numarul consilierilor care au votat   21 
3.    21 de  voturi pentru extinderea spatiului de locuit, detinut cu contract de 
închiriere de familia Holban Mihai în imobilul din Bacau, str. Oituz nr.42, cu înca 
doua camere care au devenit libere prin decesul fostului chirias, urmând a se încheia 
un nou contract de închiriere pentru un numar de 4 camere – S-a adoptat 
3. 0 voturi  împotriva. 
4. 0  voturi nule. 
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11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 
cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de 
motive la proiectul de hotarâre privind acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc 
de veci la „Cimitirul Sarata” unei persoane din  municipiul Bacau,  a carei familie a 
fost persecutata din motive politice , de dictatura instaurata cu începere de la 6 
martie 1945,  beneficiara a Legii nr.189/2000.  

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  5, favorabile. 
 

   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 acordarea la cerere cu titlu gratuit, a unui loc de veci la „Cimitirul 
Sarata” unei persoane din  municipiul Bacau,  a carei familie a fost persecutata din 
motive politice , de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945,  beneficiara a 
Legii nr.189/2000. 

              1.   Consilieri prezenti    21 
              2.   Numarul consilierilor care au votat   21 

NR. VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU CONTRA NULE

1. Se acorda la cerere, cu titlu gratuit, doamnei  
BOANTA ANA, cu domiciliul în Bacau, Str. Vasile 
Alecsandri nr.2, Sc.B, ap.2, un loc de veci în 
« Cimitirul Sarata » din Bacau, beneficiara a Legii 
nr.189/2000.  – S-a adoptat 

21 - -

2.  Societatea Comerciala « Luvis » SRL Bacau, care 
 are concesionat cimitirul, va pune în posesie 
beneficiara prevazuta la art.1, la prezentarea acesteia.  
– S-a adoptat 

20 - 1

 
 
 

12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 
cuvântul   d-nei consilier Dima Carmen  pentru a prezenta Expunerea de motive la 
proiectul de hotarâre privind aprobarea  Regulamentului pentru conferirea titlului de 
« CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BACAU » persoanelor fizice 
române  sau straine cu merite  deosebite, aprobat prin HCL nr.43/1993.u. 

Initiatori – CONSILIERI LOCALI 
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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, 
favorabile. 
          Dl. primar arata ca este placut surprins de aceasta initiativa , care era chiar 
necesara. 
         Dl. consilier Marcu Costica  propune , ca ulterior,  sa se  realizeze o placa de 
marmura pe care sa fie inscriptionate numele personalitatilor  care au primit de-a 
lungul timpului acest titlu  si eventual aceasta sa fie amplasata în viitorul sediu nou 
al primariei.    
       Dl. primar  apreciaza si aceasta propunere. 
       D-ra consilier Mironescu Roxana  arata ca avizul comisiei 1 este favorabil dar 
exista un amendament si anume   - considera  ca art.5 nu este util deoarece   titlul de 
CETATEAN DE ONOARE este onorific si  odata acordat nu mai  este cazul sa fie 
retras. În momentul evaluarii  , acest lucru  se va face temeinic si  este putin probabil 
ca persoanele respective sa-si schimbe radical comportamentul. 
     Dl. consilier Marcu Costica  considera ca oamenii îsi pot totusi schimba 
comportamentul.          
Nemaifiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul domnilor 
consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu amendarea proiectului de hotarâre 
prezentat. 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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 X   
23. DIMA CARMEN  X  
 T O T A L 17 4  
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Cu 17  de voturi „pentru“ si 4 voturi « împotriva »,  amendarea proiectului de 
hotarâre privind  aprobarea  Regulamentului pentru conferirea titlului de 
« CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BACAU » persoanelor fizice 
române  sau straine cu merite  deosebite, aprobat prin HCL nr.43/1993.,  a fost 
adoptata. 
Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul domnilor consilieri pentru a-si 
exprima votul în legatura cu adoptarea proiectului de hotarâre prezentat, cu 
amendamentul d-rei consilier Mironescu Roxana. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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 X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

 
Cu 21  de voturi „pentru“,  proiectul de hotarâre privind  aprobarea  

Regulamentului pentru conferirea titlului de « CETATEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI BACAU » persoanelor fizice române  sau straine cu merite  
deosebite,  aprobat prin HCL nr.43/1993,  cu amendamentul propus de d-ra consilier 
Mironescu Roxana,  a fost adoptat. 

 
13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 

cuvântul   d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de 
motive la proiectul de hotarâre privind scutirea cetatenilor municipiului Bacau de 
plata cheltuielilor ocazionate de preschimbarea actelor de identitate ca urmare a 
schimbarii denumirii strazilor sau a renumerotarii unor imobile din municipiul 
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 si 5, 
favorabile.           
          
Nefiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul domnilor 
consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre prezentat. 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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 X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

Cu 21  de voturi „pentru“,  proiectul de hotarâre privind scutirea cetatenilor 
municipiului Bacau de plata cheltuielilor ocazionate de preschimbarea actelor de 
identitate ca urmare a schimbarii denumirii strazilor sau a renumerotarii unor imobile 
din municipiul Bacau,  a fost adoptat. 

 
14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 

cuvântul   d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de 
motive la proiectul de hotarâre privind luarea la cunostinta de catre Consiliul Local 
al Municipiului Bacau, de continutul „Strategiei de Dezvoltare Locala prin 
Transparenta Institutionala si a Strategiei de Prioritizare a Problemelor 
Comunitatilor Locale” elaborate de Asociatia Tinerilor Europeni Bucuresti (A.T.E.) 
la propunerea Consiliului de Transparenta Locala (C.T.L.) 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 raportul de avizare al comisiei  de specialitate 5, favorabil. 
        Dl. consilier Marcu Costica întreaba daca este vorba despre a se lua la 
cunostinta sau a aproba cele doua strategii. 
         Dl. primar informeaza audienta ca cele doua strategii exista si este vorba 
numai de a se lua la cunostinta.           
          
        Nemaifiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul 
domnilor consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre 
prezentat. 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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 X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

 
Cu 21  de voturi „pentru“,  proiectul de hotarâre privind luarea la cunostinta de 

catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, de continutul „Strategiei de Dezvoltare 
Locala prin Transparenta Institutionala si a Strategiei de Prioritizare a Problemelor 
Comunitatilor Locale” elaborate de Asociatia Tinerilor Europeni Bucuresti (A.T.E.) 
la propunerea Consiliului de Transparenta Locala (C.T.L.) Bacau,   a fost adoptat. 

 
 

15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta da 
cuvântul   d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de 
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motive la proiectul de hotarâre privind aprobarea construirii unei sali de sport la 
Colegiul Economic «  Ion Ghica » Bacau prin derularea Programului « Sali de 
sport », stabilirea terenului pentru amplasarea investitiei în suprafata de 900 m.p., 
trecerea partiala a acestuia  din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Bacau si transmiterea catre Compania Nationala de Investitii  S.A. Bucuresti, în 
folosinta cu titlul gratuit , pe durata realizarii investitiei,  a întregii suprafete de 900 
m.p.        

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 , 
favorabile. 
        D-ra consilier Roxana Mironescu   arata ca  din  câte îsi aminteste , într-o 
sedinta anterioara,   s-a aprobat de  principiu constructia unei sali de sport la acest 
colegiu. 
         Dl. Isofachi Ghiorghi informeaza audienta ca  într-adevar  s-a aprobat acest 
lucru anterior însa  pentru o alta locatie , pentru care nu s-a obtinut avizul P.S.I.  si 
atunci s-a gasit o alta locatie  alaturi. 
         Dl. consilier Hîrtescu Vasilica întreaba daca nu ar trebui  abrogata hotarârea 
anterioara. 
         Dl. Isofachi Ghiorghi  arata ca  acest lucru se va face la sedinta urmatoare. 
          
        Nemaifiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul 
domnilor consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre 
prezentat. 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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   



 29

21.  LUPU GABRIEL-STANICA  X   
22. BLAGAN COSTICA X   
23. DIMA CARMEN X   
 T O T A L 21   

 
Cu 21  de voturi „pentru“,  proiectul de hotarâre privind aprobarea construirii 

unei sali de sport la Colegiul Economic «  Ion Ghica » Bacau prin derularea 
Programului « Sali de sport », stabilirea terenului pentru amplasarea investitiei în 
suprafata de 900 m.p., trecerea partiala a acestuia  din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Bacau si transmiterea catre Compania Nationala de Investitii  
S.A. Bucuresti, în folosinta cu titlul gratuit , pe durata realizarii investitiei,  a întregii 
suprafete de 900 m.p.,   a fost adoptat. 

 
16-30. Se trece la punctele 16-30  ale ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta 

da cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerile de 
motive la : 

16.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 
DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA P+DM CUPLATA CU GARAJ,  
STR. AUSTRULUI, NR.1, din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIARI  :  BENEDIC MARICEL SI LUCICA 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
17.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA SI ÎMPREJMUIRE TEREN LA 
LIMITA PROPRIETATII,  STR. DIGU BARNAT, SOLA 74, PARCELA 69,  din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  MUNTEANU GHEORGHE 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
18.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  ATELIER REPARATII TABLOURI 
ELECTRICE SI ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. VERONICA MICLE, SOLA 61, 
PARCELA 53/1,  din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  SERBAN ADRIAN  
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
19.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA        P + M, GARAJ SI 
ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. NORDULUI, NR.89, din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIARI  :  ROSU IONEL SI RAMONA 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
20. Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA SI ANEXA 
GOSPODAREASCA,  STR. TOPORASI, SOLA 62, PARCELA 1784/14/3,  din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIARI  :  ZLAD VIOREL SI PETRU SILICA 
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Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
21.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE   LOCUINTA P+1E, GARAJ SI 
ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. FRUNZEI, SOLA 72, PARCELA 39, din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  BUTUCARU IONELA  
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
22.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE   PROVIZORIE SHOW-ROOM, 
PLATFORMA BETONATA SI ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. GARII, din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  S.C. CASA MEA S.R.L. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
23.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTE      SERVICIU, BIROURI SI 
SPATII COMERCIALE,  STR. VASILE ALECSANDRI, NR.54 BIS, din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  S.C.  SFERA S.R.L. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
  
24.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA        P +1+DM, GARAJ SI 
ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII,  STR. CPT. VASILE 
MERICA, NR.1, din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  TOIA VASILE 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
25.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE 

DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  HALA DEPOZITARE PRODUSE 
INDUSTRIALE SI  BIROURI,  STR. CHIMIEI, SOLA 69, PARCELA 134, din     
Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR  :  S.C.  INDUSTRIAL  VALVES  S.R.L 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
26.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI  URBANISTIC 

ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  GARAJ SI LOCUINTE P+M, STRADA  
SIRETULUI , NR.91,   din     Municipiul  Bacau . 

BENEFICIARI   :  MARIN FLORIN-VILIAMS, BLAJ MIHAELA, LOTCU IULIAN, 
CHETA FLORIN, MAFTEI OVIDIU-CONSTANTIN 

Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
27.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  GARAJ, STRADA  VERONICA MICLE , 
NR.55,   din     Municipiul  Bacau . 
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BENEFICIAR   :  GALATANU DUMITRU  
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
28.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  SEDIU FIRMA SI SPATIU COMERCIAL       
S + P + 7 E , STRADA NICOLAE TITULESCU , NR. 4 A ,  din     Municipiul  
Bacau. 

BENEFICIAR   :  S.C. PRO CASA ACTIV S.R.L. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
29.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  MAGAZIN „ CASH & CARRY”,   FILTRU 
SANITAR + GARAJE  , CARTIER  GHERAIESTI,  din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIAR   :  S.C. SELGROS „CASH & CARRY” S.R.L. 
Initiator – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
30.Proiect de hotarâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  LOCUINTA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, 
STRADA  SIRETULUI , NR.75,   din     Municipiul  Bacau . 

BENEFICIAR   :  HANGANU VASILE 
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 ale comisiei  de specialitate 2, favorabile. 
 

   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 proiectele de  
hotarâre privind aprobarea   unor P.U.D –uri  si a unor  P.U.Z. -uri  
1.Consilieri prezenti   21 
2.Numarul  consilierilor care au votat   21 
 

NR. VOTURI Nr. 
crt. 

 
PENTRU  CONTRA NULE 

1.   pentru aprobarea PLANULUI 
URBANISTIC  DE DETALIU  PENTRU 
CONSTRUIRE  LOCUINTA P+DM CUPLATA 
CU GARAJ,  STR. AUSTRULUI, NR.1, din     
Municipiul  Bacau. 
BENEFICIARI  :  BENEDIC MARICEL SI  
LUCICA – S-a adoptat 

21 - - 

2.  pentru aprobarea PLANULUI 
URBANISTIC  DE DETALIU  PENTRU 
CONSTRUIRE  LOCUINTA SI ÎMPREJMUIRE 

21 - - 



 32

TEREN LA LIMITA PROPRIETATII,  STR. 
DIGU BARNAT, SOLA 74, PARCELA 69,  din     
Municipiul  Bacau. 
BENEFICIAR  :  MUNTEANU GHEORGHE– 
S-a adoptat 

3. pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC  
DE DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  
ATELIER REPARATII TABLOURI 
ELECTRICE SI ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. 
VERONICA MICLE, SOLA 61, PARCELA 53/1,  
din     Municipiul  Bacau. 
BENEFICIAR  :  SERBAN ADRIAN – S-a adoptat 

21 - - 

4. pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC  
DE DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  
LOCUINTA        P + M, GARAJ SI 
ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. NORDULUI, 
NR.89, din     Municipiul  Bacau. 

BENEFICIARI  :  ROSU IONEL SI 
RAMONA– S-a adoptat 

21 - - 

5. pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC  
DE DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  
LOCUINTA SI ANEXA GOSPODAREASCA,  
STR. TOPORASI, SOLA 62, PARCELA 
1784/14/3,  din     Municipiul  Bacau. 
BENEFICIARI  :  ZLAD VIOREL SI PETRU SILICA 
– S-a adoptat 

21 - - 

6. pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC  
DE DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  
LOCUINTA P+1E, GARAJ SI ÎMPREJMUIRE 
TEREN,  STR. FRUNZEI, SOLA 72, PARCELA 
39, din     Municipiul  Bacau. 
BENEFICIAR  :  BUTUCARU IONELA – S-a adoptat 

21 - - 

7. pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC  
DE DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE   
PROVIZORIE SHOW-ROOM, PLATFORMA 
BETONATA SI ÎMPREJMUIRE TEREN,  STR. 
GARII, din     Municipiul  Bacau. 
BENEFICIAR  :  S.C. CASA MEA S.R.L. – S-a 
adoptat 

20 1 - 

8. pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC  
DE DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  
LOCUINTE      SERVICIU, BIROURI SI SPATII 
COMERCIALE,  STR. VASILE ALECSANDRI, 
NR.54 BIS, din     Municipiul  Bacau. 
BENEFICIAR  :  S.C.  SFERA S.R.L. – S-a  
adoptat 

20 1 - 
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9. pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC  
DE DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  
LOCUINTA        P +1+DM, GARAJ SI 
ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA 
PROPRIETATII,  STR. CPT. VASILE MERICA, 
NR.1, din     Municipiul  Bacau. 
BENEFICIAR  :  TOIA VASILE– S-a adoptat 

20 1 - 

10. pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC  
DE DETALIU  PENTRU CONSTRUIRE  HALA 
DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE SI  
BIROURI,  STR. CHIMIEI, SOLA 69, 
PARCELA 134, din     Municipiul  Bacau. 
BENEFICIAR  :  S.C.  INDUSTRIAL  VALVES  S.R.L 
– S-a adoptat 

20 1 - 

11. pentru aprobarea PLANULUI  RBANISTIC 
ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  GARAJ SI 
LOCUINTE P+M, STRADA  SIRETULUI , 
NR.91,   din     Municipiul  Bacau . 
BENEFICIARI   :  MARIN FLORIN-VILIAMS, 
BLAJ MIHAELA, LOTCU IULIAN, CHETA 
FLORIN, MAFTEI OVIDIU-CONSTANTIN 
– S-a adoptat 

21 - - 

12. pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL, PENTRU CONSTRUIRE  GARAJ, 
STRADA  VERONICA MICLE , NR.55,   din     
Municipiul  Bacau . 
BENEFICIAR   :  GALATANU DUMITRU  
– S-a adoptat 

20 1 - 

13. pentru  aprobarea  PLANULUI 
URBANISTIC ZONAL, PENTRU 
CONSTRUIRE  SEDIU FIRMA SI SPATIU 
COMERCIAL       S + P + 7 E , STRADA 
NICOLAE TITULESCU , NR. 4 A ,  din     
Municipiul  Bacau. 
BENEFICIAR   :  S.C. PRO CASA ACTIV S.R.L. 
 – S-a adoptat 

20 1 - 

14. pentru  aprobarea  PLANULUI 
URBANISTIC ZONAL, PENTRU 
CONSTRUIRE  MAGAZIN „ CASH & 
CARRY”,   FILTRU SANITAR + GARAJE  , 
CARTIER  GHERAIESTI,  din     Municipiul  
Bacau. 
BENEFICIAR   :  S.C. SELGROS „CASH & 
CARRY” S.R.L. – S-a adoptat 

20 1 - 

15. pentru  aprobarea  PLANULUI 
URBANISTIC ZONAL, PENTRU 
CONSTRUIRE  LOCUINTA SI ÎMPREJMUIRE 

21 - - 
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TEREN, STRADA  SIRETULUI , NR.75,   din     
Municipiul  Bacau . 

BENEFICIAR   :  HANGANU VASILE 
– S-a adoptat 

 
 
 

31-32. Se trece la punctele 31-32  ale ordinii de zi si d-ra presedinte de sedinta 
da cuvântul d-lui Primar Ing. Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerile de 
motive la : 

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.Proiect de hotarâre  privind concesionarea  directa a unor  loturi  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 aceste proiecte de hotarâre si prezinta rapoartele  favorabile  . 
         Se prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor   de specialitate 1,  2 si 3. 
         Pentru comisia nr.1, d-ra consilier Mironescu Roxana specifica faptul ca avizul  
este favorabil pentru punctul 31 si 32 pozitia 1,  iar  la pozitia 2 -  nu este favorabil 
         Dl. consilier Corodeanu Gabi  arata ca vizionând concesionarile a observat ca la 
una din solicitari , deja s-a început constructia. Nu i se pare firesc acest lucru si îl întreaba 
pe dl. Cortez ce parere are despre o astfel de situatie,   sau  poate da un raspuns în acest 
sens comisia de urbanism, pentru ca daca se creaza un astfel de precedent , orice cetatean  
poate  sa înceapa constructia dupa care  sa solicite aprobarile necesare. 
         Dl. arhitect Cortez Silvian   arata ca  nu este de acord cu o astfel de practica  ,  
 va identifica acest caz   si va lua masurile necesare. 
         Dl. consilier Placinta Petru precizeaza faptul ca în comisie se discuta în baza 
documentatiilor prezentate iar la amplasament se merge numai în situatii deosebite. 
         Dl. consilier Bogatu George aminteste de unul din obiceiurile bune ale vechii 
administratii, când la concesionari se faceau filmari ale amplasamentelor propuse si se 
faceau proiectii ale acestora la sedinta de consiliu local. Fiecare consilier avea  
posibilitatea de a vedea exact situatia din teren. 
         Dl. arhitect Cortez Silvian    considera  ca aceasta modalitate  de lucru era buna si 
o va relua . Pozele care exista la documentatii se fac pentru confirmarea situatiei de fapt 
de catre inspectorii de la Politia Primariei Municipiului Bacau. Orice  locatie, înainte de a 
intra în comisia de urbanism,  va fi de acum înainte verificata de inspectorii de zona  iar 
daca terenul nu este liber se vor lua masuri de amendare si propunere de a nu se mai 
concesiona suprafata respectiva. 
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         Dl. Director adjunct Dumitru Popa  atentioneaza de faptul ca la pozitia de 
concesionare a unui lot de teren pe strada Razboieni catre E.ON, numarul este gresit,  
corect fiind 9 sau 11. 
         Dl. primar propune scoaterea punctului respectiv  urmând sa fie repus ulterior pe 
ordinea de zi,  dupa corectare.  
Votul secret însa, era deja exprimat. 

   Nemaifiind discutii,  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 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    21 

2.  Numarul consilierilor care au votat   21 
NR. VOTURI Nr 

Crt 
ADRESA 

TERENULU
I 

 SUPRA- 
FATA 
 ( M.P.)  

DESTINATIA DURA- 
TA     

TCA      
lei 
RON/ 
m.p./an  

OBSERVATII. 

PENTRU CONTRA NULE

1. STR. 
PRIETENIE
I, BL.3, 
SC.B, AP.4- 
S-a  adoptat 

25,680 EXTINDERE 
SPATIU PENTRU 
AMENAJARE 
SEDIU  FIRMA 

25 ANI 30,13 CONCESIONARE 
DIRECTA CATRE 
S.C. GEANIN  
SRL 

16 5 - 

2. STR. 
MIHAI 
VITEAZU, 
NR.2 
S-a  adoptat 

39,73 
(30,28 + 
9,45) 

EXTINDERE 
SPATIU 
COMERCIAL 

25 ANI 48,12 CONCESIONARE 
DIRECTA CATRE 
D-NA 
ADASCALITEI 
DIDINA 

16 5 - 

3. STR. 
CORNISA 
BISTRITEI, 
BL.38, 
SC.A, AP.1 
S-a  adoptat 

16,50 EXTINDERE 
SPATIU PENTRU 
AMENAJARE 
CABINET 
MEDICAL 

25 ANI 43,94 CONCESIONARE 
DIRECTA CATRE 
D-NA DRUTU 
TEODORA-
CRISTINA 

16 5 - 

4. STR. 
CARPATI, 
BL.11, 
SC.A, AP.3 
Nu s-a  
adoptat 

16,20 EXTINDERE 
SPATIU PENTRU 
AMENAJARE 
SEDIU  FIRMA 

25 ANI 37,66 CONCESIONARE 
DIRECTA CATRE 
S.C. RAMI PREST  
SRL 

13 8 - 

5. STR. 
NORDULUI 
BL.6, SC.A, 
AP.4  
S-a  adoptat 

20,00 EXTINDERE 
SPATIU PENTRU 
AMENAJARE 
SEDIU  FIRMA 

25 ANI 30,13 CONCESIONARE 
DIRECTA CATRE 
D-NA LAZAR 
DUMITRITA-
MINODORA 

16 5 - 

       
  
 
S-a procedat prin vot secret, pentru  exprimarea optiunii în legatura cu  proiectul de  Hotarâre  
 privind concesionarea directa a unor loturi  de teren situate  în intravilanul municipiului Bacau, a  
caror suprafete si beneficiari sunt prevazute în ANEXA nr.1  
 
       1.   Consilieri prezenti  21 

2.  Numarul consilierilor care au votat  21 
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NR. VOTURI Nr 
Crt 

ADRESA 
TERENULUI 

 SUPRA- 
FATA 
 ( M.P.)  

DESTINATIA DURA-
TA     

TCA      
(lei 
RON/ 
m.p./an)  

OBSERVATII. 

PENTRU CONTRA NULE

1. STR. 
RAZBOIENI, 
(SPATELE 
CONSILIULUI 
JUDETEAN 
BACAU) – 
VARIANTA 4, 
conform 
planului de 
situatie 
S-a  adoptat 

17,50 AMPLASARE 
PUNCT DE 
TRANSFORMA-
RE A ENERGIEI 
ELECTRICE 

25 ANI 39,75 CONCESIONA-
RE    DIRECTA 
CATRE SC E.ON 
MOLDOVA S.A. 

17 4 - 

2. STR. 
CALUGARENI
,  BL.5, SC.B, 
AP.1 
 S-a  adoptat 
 

24,00 EXTINDERE 
LOCUINTA 

25 ANI 16,74 CONCESIO- 
NARE DIRECTA 
CATRE DL. 
DIACONU 
EUSEBIU- 
IANCU 

15 6 - 

 
 

Se trece la  urmatorul punct, peste ordinea de zi si d-ra presedinte de sedinta da 
cuvântul   d-lui Primar Ing.Romeo Stavarache  pentru a prezenta Expunerea de 
motive la proiectul de hotarâre privind   modificarea art.1 din Hotarârea Consiliului 
Local nr.70/30.03.2006, prin îndreptarea erorii materiale produse în continutul 
acestui articol. 

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 2 si 5 , 
favorabile. 
         
        Nefiind discutii, dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici, face apelul domnilor 
consilieri pentru a-si exprima votul în legatura cu proiectul de hotarâre prezentat. 
 

VOT  
 

NUMELE SI PRENUMELE 
 PENTRU CONTRA ABTINERI 

1. BOTEZATU PETRICA  X   
2. BÎRZU ILIE X   
3. BOGATU GEORGE X   
4. BUDEANU OVIDIU X   
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   
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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“,  proiectul de hotarâre privind   modificarea art.1 din 

Hotarârea Consiliului Local nr.70/30.03.2006, prin îndreptarea erorii materiale 
produse în continutul acestui articol,   a fost adoptat. 

 
      Nemaifiind discutii, d-ra  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, 

RODICA-LENUTA PADUREANU         Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RT/Ds.V-A-5/Ex.1 


