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ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BACĂU DIN DATA DE 11.08.2014 

 

Din totalul celor 23 de consilieri locali au fost prezenţi un număr de 17. Pe lista absenţilor se includ : Cosma Elena, Jitaru Corneliu-Dan, Manolache 

Crstinel, Stanciu Stefan Bogdan şi Şuştac Mihai. 

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 

depunerii 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 N - E 

şi N - V”, în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane 2007 - 2013 

„Dezvoltare economică - socială” 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. 

Vasile Tescaru, viceprimar 17 0 Aprobat în unanimitate 

2)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

depunerii cererii de finanţare pentru 

proiectul de tip strategic „Structurile de 

economie socială - factori dinamizatori 

ai dezvoltării durabile în regiunile de N 

Vasile Tescaru, viceprimar 17 0 Aprobat în unanimitate 
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- V şi N - E”, în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane 2007 - 2013 

„Dezvoltare economică - socială” DMI 

6.1. „Promovarea incluziunii sociale””, 

a valorii totale a proiectului şi a surselor 

de finanţare, precum şi schimbarea 

destinaţiei şi reamenajarea unei clădiri 

în acest scop 

3)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

perioadelor de valabilitate şi tarifele 

abonamentelor la transportul urban cu 

mijloace de transport în comun acordate 

elevilor din învăţământul obligatoriu şi 

liceal acreditat/autorizat de pe raza 

administrativ teritorială a municipiului 

Bacău pentru anul şcolar 2014-2015. 

Vasile Tescaru, viceprimar 17 0 Aprobat în unanimitate 

4)  Proiect de hotărâre privind abrogarea 

HCL nr. 251/ 2010 prin care s-a aprobat 

închirierea unui bun imobil aflat m 

domeniul public al municipiului Bacău, 

situat in incinta P.T. nr. 10 din Bacău 

str. Alecu Russo, prin licitaţie publică 

deschisă, organizată în condiţiile legii. 

 

Iulian Vasile Stoican – 

Consilier Local cu atribuţii 

de viceprimar al 

municipiului Bacău. 

17 0 Aprobat în unanimitate 

5)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

depunerii cererii de finanţare pentru 

proiectul de tip strategic „Structurile de 

economie socială factori ai inserţiei a 

grupurilor dezavantajate în piaţa muncii 

Vasile Tescaru, viceprimar 17 0 Aprobat în unanimitate 
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regiunile de N-E şi N-V”, 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. 

5B Proiect de hotărâre privind aprobarea 

depunerii cererii de finanţare pentru 

proiectul de tip strategic „Incluziune 

Socială prin structuri de economie 

socială în regiunile de N - E şi N - V”, 

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 unei clădiri în acest scop. 

Vasile Tescaru, viceprimar 17 0 Aprobat în unanimitate 

 


