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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind validare unui mandat de consilier local, eliberarea unui consilier din 

comisia de specialitate a Consiliului Local, şi numirea în aceeaşi comisie a 
consilierului a cărui mandat se validează 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Bacău 
 Având în vedere: 

- Prevederile art. 6 (2) şi art. 7 (1) din Legea nr. 393/ 2004, privind Statutul 
aleşilor locali; 

- Prevederile art. 92 (9) din Legea nr. 67/ 2004, privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale; 

- Adresa nr. 511/ 25.05.2006, a Partidului Naţional Liberal, Filiala Bacău; 
- Procesul – verbal al comisie de validare. 

 În baza dispoziţiilor art. 38 (3) şi ale art. 46 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 Se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a 
domnului Danciu Petru – Marius, declarat supleant la alegerile din 06.06.2004, în 
municipiul Bacău, pe lista Partidului Naţional Liberal, Filiala Bacău, respectând 
ordinea înscrierii pe listă şi este membru al partidului. 
 
Art. 2 Se eliberează dl. Botezatu Petrică din Comisia nr. 4, pentru activităţi culturale, 
culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sport 
şi ocrotirea monumentelor şi se repartizează în locul devenit vacant în această 
comisie, dl. Danciu Petru – Marius. 
 
Art. 3 Conform art. 29 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
Local, Comisia nr. 4, îşi alege prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o 
compun, secretarul comisiei, care a devenit liber, prin eliberarea domnului Botezatu 
Petrică. 
 
Art. 4 Se modifică şi se completează Comisia nr. 4, aprobată prin HCL nr. 177/ 
01.07.2004, privind aprobarea repartizării consilierilor declaraţi aleşi la data de 06 
iunie 2004, în comisiile de specialitate. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
CONSILIERI LOCALI 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind abrogarea hotărârii nr. 25/ 21.02.2000, a 

Consiliului Local al Municipiului Bacău, care are ca obiect permiterea accesului 
liber al cetăţenilor pe terenurile amenajate ca baze sportive din curţile 

instituţiilor de învăţământ din municipiul Bacău 
 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Bacău, a adoptat hotărârea nr. 25/ 21.02.2000, 
prin care s-a permis accesul liber al cetăţenilor pe terenurile amenajate ca baze 
sportive în curţile instituţiilor de învăţământ din municipiul Bacău. 

 În aceşti 5 ani, de la adoptarea hotărârii şi de aplicare în practică, s-a constatat 
că această înlesnire nu mai poate continua, situaţie care a fost adusă la cunoştinţă de 
către directorii de şcoli, domnilor consilieri locali. 
 Este cunoscut că domnii consilieri locali sunt membri ai consiliilor de 
administraţie din şcoli şi licee, realizându-se o conlucrare şi strânsă legătură între cele 
două instituţii – Consiliul Local şi Şcoala. 
 Problema ridicată de aceştia este să se abroge HCL nr. 25/ 21.02.2000, şi în 
felul acesta să se interzică accesul liber la bazele sportive din curtea instituţiei 
şcolare. 
 Prin această măsură, se opreşte distrugerea bunurilor din interiorul curţii, 
spargerea geamurilor, perturbarea programului şcolar, păstrarea curăţeniei, ca urmare 
a ambalajelor de băuturi răcoritoare lăsate peste tot, rezolvându-se prin această 
măsură şi plângerile locatarilor din vecinătatea instituţiei şcolare, nemulţumiţi de 
gălăgia produsă. 
 Această problemă a fost discutată şi la dl. primar, care şi-a însuşit punctul de 
vedere, de a se iniţia acest proiect de hotărâre, şi pe care vă rugăm să-l aprobaţi. 
   
 
 

CONSILIERI LOCALI 

1. SIBIŞTEANU LIVIA 

2. PLĂCINTĂ PETRU 

3. MARCU COSTICĂ 
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