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ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BACĂU DIN DATA DE 06.10.2014 

 

Din totalul celor 23 de consilieri locali au fost prezenţi un număr de 22, domnul Drăguşanu Vasile fiind absent.  

Şedinta a fost prezidată de dl. preşedinte de şedintă Stanciu Bogdan Ştefan. 

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 acordarea 

de ajutoare pentru încălzirea locuinţei 

familiilor şi persoanelor singure 

domiciliate în Municipiul Bacău, 

beneficiare ale serviciului de furnizare a 

energiei termice produse în sistem 

centralizat şi stabilirea gradului de 

compensare procentuală a valorii 

efective a facturii la energie termică, în 

perioada sezonului rece, respectiv 1 

noiembrie 2014 - 31 martie 2015. 

Vasile Tescaru, viceprimar 22 0 Aprobat în unanimitate 

2)  Proiect de hotărâre privind mandatarea 

împuterniciţilor Municipiului Bacau in 

Adunarea Generala a Acţionarilor 

Societăţii Thermoenergy Group SA 

Bacau. 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 14 6 Adam Isabela Elena şi Bîrzu Ilie s-au 

abţinut de la vot. 

3)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Contractului de Cesiune a Contractului 

de vanzare - cumpărare a gazelor 

Vasile Tescaru, viceprimar 21 0 Adam Isabela Elena s-a abţinut de la 

vot. 
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naturale nr. 55/6388/30.09.2013 de la 

SC CET SA Bacau la Thermoenergy 

Group SA Bacau si a Actului Adiţional 

nr. 1 la contract. 

 

4)  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 atribuţii 

de viceprimar al 

municipiului Bacău. 

19 2 S-a trecut la procedura de vot secret. 

5)  Proiect de hotărâre privind 

participarea Municipiului Bacău în 

calitate de partener cu Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău, 

în vederea organizării celei de a VH-a 

ediţii a concursului “ Cupa Bacăului la 

înot “ 

Radu Ababei, viceprimar 22 0 Aprobat în unanimitate 

 


