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ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BACĂU DIN DATA DE 28.08.2014 

 

În sală au fost prezenţi un număr de 23 consilieri. 

Şedinta a fost prezidată de dna preşedinte de şedinţă Enăşel Maria. 

Subiectele incluse pe Ordinea de zi au fost prezentate de viceprimarul Vasile Tescaru şi supuse votului consilierilor, după cum urmează: 

Număr Titlu Iniţiator Voturi Observaţii 

Pentru Împotrivă 

1)  Proiect de hotărâre privind validarea 

mandatului de consilier local, al d-nei 

Zaharia Zvetlana Gabriela, următorul 

supleant înscris pe lista de candidaţi a 

Uniunii Social Liberale Bacău. 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 22 0 Aprobat în unanimitate 

2)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

suplimentării Bugetului de venituri si 

cheltuieli şi a Programului de investiţii 

pe anul 2014 ale Consiliului Local al 

Municipiului Bacău. 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 

3)  Proiect de hotărâre privind 

participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu 

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor « 

Regina Maria », la organizarea 

aniversării a 95 de ani de la înfiinţare. 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 22 - Timofte Paul Valerian s-a abţinut de la 

vot. 
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4)  Proiect de hotărâre privind 

constituirea Comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuinţe sociale sau din 

fondul locativ de stat, administrate prin 

grija Consiliului Local al Municipiului 

Bacău şi abrogarea HCL nr. 161/ 2012. 

 

Iulian Vasile Stoican – 

Consilier Local cu atribuţii 

de viceprimar al 

municipiului Bacău. 

   

4.1) Se constituie Comisia de analiză a 
solicitărilor de locuinţe sociale sau din 
fondul locativ de stat administrate prin 
grija Consiliului Local al Municipiului 
Bacău, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: Vasile Sorinei Tescaru - 

Viceprimarul municipiului Bacău 

Membri: Radu Ababei - Viceprimarul 

municipiului Bacău S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

4.2) Iulian Vasile Stoican - Consilier local 
cu atribuţii delegate de Viceprimar al 
municipiului Bacău S-a adoptat 

- 21 2 S-a aprobat prin vot secret 

4.3) Bogatu George - Consilier Local 
Consiliul Local Bacău S-a adoptat 

- 21 2 S-a aprobat prin vot secret 

4.4) Adam Isabela - Consilier Local 
Consiliul Local Bacău S-a adoptat 

- 20 3 S-a aprobat prin vot secret 

4.5) Bîrzu Ilie - Consilier Local Consiliul 
Local Bacău S-a adoptat 

- 20 3 S-a aprobat prin vot secret 

4.6) Mihăilă Daniela - Şef Serviciu Cabinet 
Primai' S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

4.7) Pozînărea Daniela - Director D.A.S. 
Bacău S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 
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4.8) Bortă Viorica - Consilier Juridic la 
Serviciul Juridic şi Aplicarea Legilor 
Proprietăţii 
S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

4.9) Bardaşu Cristina - Director Executiv 
Adjunct S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

4.10) Maria Magdalena Bogdan - Consilier 
Superior la Compartimentul Fond 
Locativ şi îndrumare Asociaţii de 
Proprietari S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

4.11) Secretar: Gomescu Luminiţa - Consilier 
Superior la Compartimentul Fond 
Locativ şi îndrumare Asociaţii de 
Proprietari” 
S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

4.12) Comisia de analiză a solicitărilor de 
locuinţe sociale sau din fondul locativ 
de stat, va avea următoarele atribuţii: 
analizarea dosarelor depuse de 
solicitanţii de locuinţe pentru tineri, în 
sensul îndeplinirii criteriilor de acces la 
o locuinţă socială sau din fondul locativ 
de stat, prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi promovarea spre aprob are în 
Consiliul Local al Municipiului Bacău; 

stabilirea anual sau ori de câte 
ori este nevoie a ordinii de 
prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe; propune şi 
repartizează locuinţele către 
persoanele care îndeplinesc 
criteriile de acces la locuinţă 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 
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stabilite prin Anexa nr. 1 la 
HCL nr. 502/ 2007, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

- S-a adoptat 

4.13) ART. 3 - La data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 

161/2012, ca rămasă fără obiect. 
S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

4.14) ART.4 - Hotărârea va fi comunicată 
Arhitectului Şef - Compartimentului 
Fond Locativ şi îndrumare Asociaţii de 
Propriei aii şi tuturor membrilor 
comisiei. 

S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

5)  Proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea HCL nr. 

502/ 2007 prin care s-au aprobat 

„Criteriile” pentru stabilirea ordinii de 

prioritate şi „Lista” cu actele necesare în 

soluţionarea cererilor de locuinţe 

sociale. 

Iulian Vasile Stoican – 

Consilier Local cu atribuţii 

de viceprimar al 

municipiului Bacău. 

23 0 Aprobat în unanimitate 

6)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

înscrierii în Cartea de merit Comunitar a 

Municipiului Bacău, a unor persoane 

fizice, cărora li s-a acordat Titlul de 

’’Cetăţean de Onoare” 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 

7)  Proiect de hotărâre privind acordarea 

„Diplomei de Onoare” şi plata unui 

premiu în valoare de 500 lei la un 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 
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număr de 64 familii din municipiul 

Bacău, care au împlinit 50 de ani de la 

căsătorie şi care au depus cerere însoţită 

de copii după acte doveditoare, până la 

data de 04.08.2014. 

 

8)  Proiect de hotărâre privind asistarea în 

Căminul pentru Persoane Vârstnice a 

Municipiului Bacău cu titlu de excepţie, 

pe perioadă determinată, a d-lui 

CIOCÂRLAN GHEORGHE - persoană 

marginalizată social aflată în situaţie de 

risc ce necesită servicii de îngrijire şi 

asistenţă medicală permanentă 

 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 

9)  Proiect de hotărâre de modificare a 

H.C.L. nr.393/24.12.2013, privind 

aprobarea asocierii Municipiului Bacău 

cu Judeţul Bacău şi R. A. Aeroportul 

Internaţional „George Enescu” Bacău, 

în scopul realizării şi finanţării în 

comun a obiectivului ,Modernizarea şi 

Dezvoltarea Infrastructurii de Transport 

Aerian la Aeroportul Internaţional 

„George Enescu” Bacău”. 

 

Vasile Tescaru, viceprimar - - Retras de pe ordinea de zi. 

10)  Proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. nr. 151 din 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 



 

 
 

6 

11.08.2014 prin care s-a aprobat 

depunerea cererii de finanţare pentru 

proiectul de tip strategic „Structurile de 

economie socială generatoare de plus 

valoare în cadrul strategiilor de 

dezvoltare durabilă a regiunilor de nord 

- vest şi nord - est”, în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 

2013 „Dezvoltare economiei sociale” 

DMI 6.1. „Promovarea incluziunii 

sociale””, a valorii totale a proiectului şi 

a surselor de finanţare, precum şi 

schimbarea destinaţiei şi reamenajarea 

unor clădiri în acest scop 

 

11)  Proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. nr. 152 din 

11.08.2014 prin care s-a aprobat 

depunerea cererii de finanţare pentru 

proiectul de tip strategic „Structurile de 

economie socială - factori dinamizatori 

ai dezvoltării durabile în regiunile de 

nord - vest şi nord - est”, în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 

2013 „Dezvoltarea economiei - sociale” 

DMI 6.1. „Promovarea incluziunii 

sociale””, a valorii totale a proiectului şi 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 
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a surselor de finanţare, precum şi 

schimbarea destinaţiei şi reamenajarea 

unei clădiri în acest scop 

12)  Proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. nr. 155 din 

11.08.2014 prin care s-a aprobat 

depunerea cererii de finanţare pentru 

proiectul de tip strategic „Structurile de 

economie socială factori ai inserţiei a 

grupurilor dezavantajate în piaţa muncii 

în regiunile de nord - est şi nord - vest”, 

în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 

2007 - 2013 „Dezvoltarea economiei 

sociale”, DMI 6.1. „Promovarea 

incluziunii sociale””, a valorii totale a 

proiectului şi a surselor de finanţare, 

precum şi schimbarea destinaţiei şi 

reamenajarea unor clădiri în acest scop 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 

13)  Proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. nr. 156 din 

11.08.2014 prin care s-a aprobat 

depunerea cererii de finanţare pentru 

proiectul de tip strategic „Incluziune 

Socială prin structuri de economie 

socială în regiunile de nord - est şi nord 

- vest”, în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane 2007 - 2013 

„Dezvoltarea economiei sociale” DMI 

6.1. „Promovarea incluziunii sociale””, 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 
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a valorii totale a proiectului şi a surselor 

de finanţare, precum şi schimbarea 

destinaţiei şi reamenajarea unei clădiri 

în acest scop. 

14)  Proiect de hotărâre privind finanţarea 

execuţiei lucrărilor de intervenţie, 

incluse in cadrul Programului naţional 

privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 

15)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice faza 

S.F. la obiectivul „Extindere reţea 

alimentare cu apă str. Orizontului, 

municipiul Bacău” 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat in unanimitate 

16)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

transmiterii in folosinţa cu titlu gratuit 

către Municipiul Bacau, a unui 

autovehicul ce aparţine Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Bacau 

 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Nu există referiri la acest punct în 

procesul verbal al întâlnirii 

17)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Listei de investiţii prioritare in sectorul 

de apa si apa uzata din judeţul Bacau, 

aferenta perioadei 2014-2020, finanţata 

prin Programul Operaţional Sectorial 

Mediu 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat in unanimitate 
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18)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Actului Adiţional nr.18 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, 

aprobarea Studiului de oportunitate 

actualizat privind delegarea gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, a modificărilor produse 

asupra Regulamentului serviciului 

public de alimentare cu apă şi de 

canalizare în conformitate cu 

prevederile Actului Adiţional nr. 18 la 

Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, si a Caietului de Sarcini 

actualizat. 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat in unanimitate 

19)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cofinantarii proiectului" Asistenta 

tehnica pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare si a documentelor de atribuire 

pentru Programul Regional de 

Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata in judeţul Bacau, in perioada 

2014-2020". 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat in unanimitate 

20)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

REGULAMENTULUI DE 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat in unanimitate 
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FUNCŢIONARE A COMISIEI 

TEHNICE DE AMENAJARE A 

TERITORIULUI ŞI URBANISM A 

MUNICIPIULUI BACĂU 

21)  Proiect de hotărâre privind 

modificarea Anexei 1B la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Bacău 

nr. 248 din 30.07.2009, prin care s-a 

aprobat concesionarea directă a 

suprafeţei de 12,00 m.p. teren situat în 

intravilanul municipiului Bacău, str. 

Aviatori, nr.7, Sc.B, Ap.7. 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat in unanimitate 

22)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

concesionării directe a unui lot de teren 

situat în intravilanul municipiului 

Bacău. 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat in unanimitate, prin vot secret 

23)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

efectuării de către concesionari a 

lucrărilor de reparaţii capitale şi 

modernizări a cabinetelor medicale 

situate în imobilul - Dispensar Medical 

nr. 10 din Bacău, str. Republicii, nr. 64. 

 

Iulian Vasile Stoican – 

Consilier Local cu atribuţii 

de viceprimar al 

municipiului Bacău. 

23 0 Aprobat in unanimitate 

24)  Proiect de hotărâre privind trecerea 

din domeniul public al municipiului 

Bacău în administrarea şi exploatarea 

Iulian Vasile Stoican – 

Consilier Local cu atribuţii 

de viceprimar al 

municipiului Bacău. 

23 0 Aprobat in unanimitate 
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SC Compania Regională de Apă Bacău 

SA a unor bunuri de retur. 

 

25)  Proiect de hotărâre privind închirierea 

spaţiului în suprafaţă de 23,80 mp aflat 

în incinta Spitalului de 

Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, 

nr. 72, Bacău, prin licitaţie publică 

deschisă, organizată în condiţiile legii 

Iulian Vasile Stoican – 

Consilier Local cu atribuţii 

de viceprimar al 

municipiului Bacău. 

23 0 Aprobat in unanimitate 

26)  Proiect de hotărâre privind 

modificarea HCL nr. 258/ 2013 prin 

care s-a pus la dispoziţia Eon Gaz 

Distribuţie terenul în suprafaţă de 1769 

mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu 

gratuit, pe durata realizării lucrărilor 

necesare montării reţelei de gaze 

naturale subterane, situat pe străzile 

Arcadie Şeptilici, Calea Moineşti şi 

Corbului din municipiul Bacău. 

 

Iulian Vasile Stoican – 

Consilier Local cu atribuţii 

de viceprimar al 

municipiului Bacău 

23 0 Aprobat in unanimitate, prin vot secret 

27)  Proiect de hotărâre privind 

completarea inventarului centralizat al 

domeniului privat al municipiului Bacău 

însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Iulian Vasile Stoican – 

Consilier Local cu atribuţii 

de viceprimar al 

municipiului Bacău 

23 0 Aprobat in unanimitate 

28)  Proiect de hotărâre privind Vasile Tescaru, viceprimar 17 4 Aprobat prin vot secret. Doua voturi 
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soluţionarea de către Consiliul Local al 

Municipiului Bacau a plângerilor 

prealabile inregistrate sub nr. 33827 din 

25.07.2014 si nr. 35273 din 14.08.2014 

 

au fost nule. 

29)  Informare privind situaţia proceselor 

în care Consiliul Local este parte. 

D-na ILIE DIANA - 

Inspector de Specialitate Ia 

Compartimentul Analiză şi 

Relaţii Consiliul Local 

- - - 

30)  Analiză 1/2014 a stadiului de înscriere 

a datelor în Registrul Agricol 

Vasile Tescaru, viceprimar - - - 

31)  Raport privind activitatea asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap 

grav din primul semestru al anului 2014 

D-na Daniela Pozînărea - 

Director la Direcţia de 

Asistenţă Socială 

- - - 

32)  Diverse.  - - - 

 


