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ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BACĂU DIN DATA DE 17.09.2014 

 

Din totalul celor 23 de consilieri locali au fost prezenţi un număr de 18. Pe lista absenţilor se includ : Adam Isabela Elena, Manolache Crstinel, 

Nechita Neculai, Stefan Daniel Dragoş, Tescaru Vasile Sorinel. 

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

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

Număr Titlu Iniţiator Voturi Observaţii 

Pentru Împotrivă 

1)  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 18 0 Aprobat în unanimitate 

2)  Proiect de hotărâre privind modificarea 

şi completarea HCL nr. 159/ 2012 prin 

care s-a aprobat contractarea unei/ unor 

finanţări rambursabile interne/ externe 

în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau 

echivalentul în euro) pentru asigurarea 

resurselor financiare necesare finalizării 

unor obiective de investiţii de interes 

public local 

 

Vasile Tescaru, viceprimar 18 0 Aprobat în unanimitate 

3)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

unor măsuri în domeniul serviciului 

public de alimentare cu energie termică 

Iulian Vasile Stoican – 

Consilier Local cu atribuţii 

de viceprimar al 

18 0 Aprobat în unanimitate 
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al Municipiului Bacău. municipiului Bacău. 

4)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cesiunii unor creanţe. 

Iulian Vasile Stoican – 

Consilier Local cu atribuţii 

de viceprimar al 

municipiului Bacău. 

18 0 Aprobat în unanimitate 

5)  Proiect de hotărâre privind participarea 

municipiului Bacău, în calitate de 

partener, împreună cu Forumul 

Inventatorilor Români - Filiala Bacău la 

organizarea proiectului « Salonul 

Naţional al Cercetării şi Inovării Bacău 

», în perioada 25 - 27 septembrie 2014 

la Bacău. 

Radu Ababei, viceprimar 18 0 Aprobat în unanimitate 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării H.C.L. nr.186 din 

12.09.2014 privind aprobarea înfiinţării 

societăţii „THERMOENERGY 

GROUP”SA Bacău şi abrogarea HCL 

nr.259 din 31.07.2013. 

Radu Ababei, viceprimar 18 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 

 


