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ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BACĂU DIN DATA DE 30.09.2014 

 

În sală au fost prezenţi toţi cei 23 de 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 aprobarea 

rectificării Bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi a Programului de investiţii 

pe anul 2014 ale Consiliului Local al 

Municipiului Bacău. 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 

2)  Proiect de hotărâre privind 

completarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Bacău nr. 53/ 2014 prin 

care s-a aprobat lista sesiunii de selecţie 

din anul 2014 a proiectelor/ 

programelor care vor primi finanţări 

nerambursabile de la bugetul local al 

municipiului Bacău, pentru activităţi 

nonprofit de interes general, în baza 

Legii nr. 350/ 2005. 

 

Radu Ababei, viceprimar - - S-a trecut la procedura de vot secret. 

2.1 ART. 1. Se aprobă completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 

- 18 5 Aprobat prin vot secret 
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53/ 2014 prin care s-a aprobat lista sesiunii 

de selecţie din anul 2014 a proiectelor/ 

programelor care vor primi finanţări 

nerambursabile de la bugetul local al 

municipiului Bacău, pentru activităţi 

nonprofit de interes general, în domeniile 

sport şi culte religioase, în baza Legii nr. 

350/ 2005, cu proiecte cuprinse în Anexă, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2.2  ART. 2 Hotărârea va fi comunicată 

Direcţiei Economice, Comisiei Tehnice 

pentru aplicarea 350-2005, Comisiei Sport şi 

Comisiei Culte. 

S-a adoptat. 

 

-  IR 

-IO 

5 Aprobat prin vot secret 

3)  Expunerea de motive la proiectul de 

hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/ 

2007 prin care s-a aprobat acordarea 

sprijinului financiar de la bugetul local, 

studenţilor care urmează cursuri 

universitare de lunga durata si 

absolvenţilor cursurilor universitare de 

lunga durata, in ambele situaţii 

beneficiari ai burselor de studii oferite 

de alte state, precum si reorganizarea 

„Comisiei municipale ” pentru analiza 

si selectarea cererilor acordării 

Vasile Tescaru, viceprimar - - S-a trecut la procedura de vot secret. 
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sprijinului financiar acestor beneficiari. 

3.1 ART. 1. Se aprobă modificarea HCL 
nr. 3/ 2007 prin care s-a aprobat 
acordarea sprijinului financiar de la 
bugetul local, studenţilor care 
urmează cursuri universitare de 
lunga durata si absolvenţilor 
cursurilor universitare de lunga 
durata, in ambele situaţii beneficiari 
ai burselor de studii oferite de alte 
state, precum si reorganizarea 
„Comisiei municipale ” pentru 
analiza si selectarea cererilor 
acordării sprijinului financiar acestor 
beneficiari, în sensul înlocuirii din 
„comisia locală” a domnului Şuştac 
Mihai cu dl. Viceprimar Radu 
Ababei. 

 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

3.2 ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL 
nr. 3/ 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt şi rămân 
în vigoare. 
S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

3.3 ART. 3 Hotărârea va fi transmisă 
Direcţiei Economice şi d-lui 
Viceprimar Radu Ababei. 
S-a adoptat 

- 23 0 S-a aprobat prin vot secret 

4)  Proiect de hotărâre  privind 

participarea municipiului Bacău, în 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 
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calitate de partener, împreună cu 

Consiliul Judeţean al Persoanelor 

Vârstnice la organizarea Zilei 

Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, 

în data de 1 octombrie 2014 la Bacău. 

 

5)  Proiect de hotărâre  privind 

participarea Municipiului Bacău, în 

calitate de partener al Fundaţiei 

Comunitare Bacau, în vederea 

organizării acţiunii filantropice 

„Swimathon”, ce se va desfăşura la 

Bacau în data de 30 octombrie 2014. 

 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 

6)  Proiect de hotărâre privind 

participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu 

Organizaţia Naţională « Cercetaşii 

României », la organizarea proiectului 

„Festivalul Luminii”, care se va 

desfăşura în data de 5 octombrie 2014, 

în Parcul Cancicov din Bacău. 

 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Drăgușanu Vasile (PDL), Florea Irina 

Daniela (PSD), Huluță Gheorghe 

(PER), Manolache Cristinel (PER), 

Ștefan Daniel (PER) au votat 

împotriva acestui proiect.  

7)  Proiect de hotărâre privind 

participarea municipiului Bacău în 

calitate de partener împreună cu 

Filarmonica „Mihail Jora” Bacău la 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 
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organizarea celei de a XXYIQ-a ediţie a 

Festivalului Internaţional „Zilele 

Muzicii Contemporane”, ce se va 

desfăşura în perioada 02 - 05 octombrie 

2014 la Bacău 

 

8)  Proiect de hotărâre privind 

participarea municipiului Bacău, în 

calitate de partener, împreună cu 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din 

România, Filiala Bacău, la organizarea 

concertului caritabil,Popasul între 

generaţii”, care va avea loc în cadrul 

unor activităţi specifice, la Teatrul de 

Vară « Radu Beligan » din municipiul 

Bacău 

 

Radu Ababei, viceprimar 21 0 Bogatu George şi Năstase Maria 

Raluca s-au abţinut de la vot. 

9)  Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local al Municipiului Bacău şi ai 

Primarului Municipiului Bacău în 

consiliile de administraţie ale unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Bacău 

 

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

10)  Proiect de hotarare privind aprobarea 

organizării Festivalului „Zilele 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate 
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Bacăului” în perioada 3-5 octombrie 

2014, cu finanţare de la bugetul local si 

din sponsorizări, organizatorii acţiunii 

fiind Consiliul Local Bacau, in 

parteneriat cu alte instituţii, asociaţii si 

organizaţii locale. 

 

11)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Actului Adiţional nr.7 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare a municipiului Bacău, 

încheiat cu S.C. SOMA S.R.L. Bacău 

Iulian Vasile Stoican, 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau. 

- - Proiect retras de pe ordinea de zi. 

12)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

tarifelor de închiriere a terenurilor de pe 

bazele/complexele sportive ce aparţin 

Municipiului Bacău Iniţiator - DL. 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate. 

13)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui protocol de colaborare 

intre Municipiul Bacau si SC Sport 

Club Bacau SA cu privire la folosirea 

bazelor sportive ce aparţin Municipiului 

Bacau 

 

Radu Ababei, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate. 

14)  Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

documentaţiei tehnice „Alarmarea 

populaţiei municipiului Bacău - 

Amplasare sirene electronice”. 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate. 



 

 
 

7 

15)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnico - economice, faza 

documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (D.A.L.I), pentru obiectivul 

de investiţii: 

„ Consolidare si modernizare 

Stadion Municipal Bacau” . 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat prin exprimarea votului 

secret.  

16)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

dreptului de servitute, către EON 

Moldova Distribuţie, pe durata realizării 

lucrărilor necesare montării unor cabluri 

electrice subterane şi a dreptului de uz 

pe durata existenţei capacităţilor 

energetice, asupra unei suprafeţe de 

teren, aparţinând domeniului public al 

municipiului Bacău. 

 

Iulian Vasile Stoican, 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau 

23 0 Aprobat prin exprimarea votului 

secret. 

17)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

dreptului de uz şi de servitute legală 

către EON GAZ DISTRIBUŢIE S.A., 

pe durata lucrărilor de dezvoltare, 

reabilitare, modernizare, respectiv de 

exploatare şi de întreţinere a 

capacităţilor, necesare lucrării 

„înlocuire conducte şi branşamente gaze 

naturale presiune redusă str. Rozelor şi 

Izvoare, loc. Bacău, Jud. Bacău” asupra 

Iulian Vasile Stoican, 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau 

23 0 Aprobat prin exprimarea votului 

secret. 
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suprafeţei de 1819,20 mp teren situat în 

Bacău, str. Izvoare şi str. Rozelor 

18)  Proiect de hotărâre  privind 

modificarea HCL nr. 156/ 2013 prin 

care s-a acordat, cu titlu gratuit, pe o 

perioadă de 3 ani, spaţiul în suprafaţă de 

131,06 mp, situat îh incinta imobilului 

din Bacău str. Pictor Andreescu, nr. 5 

(fosta creşă nr. 3) la parter, către 

Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău. 

 

Iulian Vasile Stoican, 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau 

23 0 Aprobat prin exprimarea votului 

secret. 

19)  Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr. 3 din 

19.01.2011 privind dispensarele 

medicale din municipiului Bacău 

preluate de la Consiliul Judeţean Bacău 

în baza Protocolului nr. 12590/ 

28.12.2010 

Vasile Tescaru, viceprimar 22 1 Aprobat prin exprimarea votului 

secret. 

20)  Proiect de hotărâre privind închirierea 

prin licitaţie publică deschisă, 

organizată în condiţiile legii, a unui 

spaţiu din municipiul Bacău, Calea 

Mărăşeşti nr. 80, aflat în proprietatea 

privată a municipiului Bacău 

Iulian Vasile Stoican, 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau 

- - Proiect retras de pe ordinea de zi. 

21)  Proiect de hotărâre privind închirierea 

spaţiului în suprafaţă de 1 mp aflat în 

incinta Spitalului de Pneumoftiziologie 

Iulian Vasile Stoican, 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau 

23 0 Aprobat în unanimitate. 
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din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, prin 

licitaţie publică deschisă, organizată în 

condiţiile legii. 

 
22)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

uichirierii spaţiilor cu „destinaţia de 

uscător” de către cei care deţin 

garsoniere învecinate cu acestea, în 

blocurile ANL pentru tineri precum şi 

cele sociale din municipiul Bacău 

Iulian Vasile Stoican, 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau 

22 0 S-a trecut la procedura de vot secret, 

iar un vot a fost declarate nul. 

23)  Proiect de hotărâre  privind 

reglementarea accesului pe 

domeniul public/privat al 

municipiului Bacau, în vederea 

instalării, întreţinerii,înlocuirii 

sau mutării reţelelor publice de 

comunicaţii electronice sau a 

elementelor de infrastructură 

necesare susţinerii acestora. 

 

Iulian Vasile Stoican, 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau 

23 0 Aprobat în unanimitate. 

24)  Proiect de hotărâre  privind trecerea 

din domeniul public în domeniul privat 

al municipiului Bacău, a unui bun 

imobil, în scopul casării şi demolării 

acestuia în condiţiile legii. 

 

Iulian Vasile Stoican, 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau 

23 0 Aprobat în unanimitate. 

25)  Proiect de hotărâre privind îndreptarea Iulian Vasile Stoican, 23 0 Aprobat în unanimitate. 
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erorii materiale din HCL nr. 348/ 2011 

prin care s-a completat Anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la 

secţiunea „Alte terenuri”. 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau 

26)  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 atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau 

23 0 Aprobat în unanimitate. 

27)  Proiect de hotărâre privind alegerea 

Preşedintelui de şedintă al Consiliului 

Local al Municipiului Bacău pentru 

şedinţele din lunile octombrie 2014-

noiembrie 2014. 

Vasile Tescaru, viceprimar 22 1 Cosma Elena a fost împotrivă. 

28)  Informare privind situaţia proceselor în 

care Consiliul Local este parte, D-na 

ELIE DIANA - Inspector de 

Specialitate la Compartimentul Analiză 

şi Relaţii Consiliul Local. 

 

- - - - 

29)  Diverse     

29A PESTE ORDINEA DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind 

modificarea Anexei 2 la HCL 

29/10.02.2014 privind aprobarea 

Vasile Tescaru, viceprimar 23 0 Aprobat în unanimitate. 
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statului de funcţii şi organigrama 

aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău şi al serviciilor 

publice de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Bacău la 

secţiunea Agenţia de Dezvoltare Locală 

Bacău. 

 
29B Proiect de hotărâre privind modificarea 

şi completarea HCL nr. 109/ 2014 prin 

care s-a închiriat prin licitaţie publică 

deschisă, organizată în condiţiile legii, a 

unor bunuri imobile aflate în 

proprietatea publică a municipiului 

Bacău. 

Iulian Vasile Stoican, 

consilier local cu atributii 

delegate de viceprimar al 

municipiului Bacau. 

23 0 Aprobat în unanimitate. 

 


