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ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BACĂU DIN DATA DE 12.01.2015 
 

Au fost prezenţi toţi cei 23 de consilieri locali.  

Şedinta a fost prezidată de dl. preşedinte de şedintă Laurenţiu Popa. 

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

Număr Titlu Iniţiator Voturi Observaţii 
Pentru Împotrivă Nule 

1)  Proiect de hotărâre privind participarea 
Municipiului Bacău, în calitate de partener, 
împreună cu Asociația Culturală „Cealaltă 
Românie” la organizarea și desfășurarea 
activităților susținute de delegația băcăuană 
în Republica Moldova cu ocazia 
manifestărilor pentru celebrarea împlinirii a 
165 de ani de la nașterea poetului Mihai 
Eminescu 

Radu Ababei, 
viceprimar 

20 0 0 Aprobat în unanimitate, prin 
vot secret, votând un număr 
de 20 de consilieri din cei 23 
prezenţi 

1.1) Se aprobă participarea Municipiului Bacău, 
în calitate de partener, împreună cu 
Asociația Culturală „Cealaltă Românie” la 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
susţinute de delegaţia băcăuană în Republica 
Moldova cu ocazia manisfestărilor pentru 
celebrarea împlinirii a 165 de ani de la 
naşterea poetului Mihai Eminescu - S-a 
adoptat 

- 20 0 0 Aprobat în unanimitate, prin 
vot secret 
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1.2) Se aprobă alocarea de la bugetul local a 
sumei de 10.000 lei, reprezentând 
contribuţia ce revine municipiului Bacău, în 
vederea susţinerii financiare a evenimentului 
prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre - S-a 
adoptat 

- 20 0 0 Aprobat în unanimitate, prin 
vot secret 

1.3) Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând 
partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se 
va realiza de la bugetul local, iar decontarea 
se va face pe baza actelor doveditoare, 
conform prevederilor legale - S-a adoptat 

- 20 0 0 Aprobat în unanimitate, prin 
vot secret 

1.4) Se aprobă ca delegaţia ce va reprezenta 
municipiul Bacău la evenimentul prezentat 
la art. 1 să fie formată din:  
dl. Radu Ababei – viceprimar - S-a adoptat 

- 18 1 1 Aprobat în unanimitate, prin 
vot secret 

1.5) dl. Ilie Bîrzu - consilier local şi - S-a 
adoptat 

- 17 2 1 Aprobat în unanimitate, prin 
vot secret 

1.6) dl. Paul Valerian Timofte - consilier local - 
S-a adoptat 

- 17 2 1 Aprobat în unanimitate, prin 
vot secret 

1.7) Hotărârea va fi comunicată Direcţiei 
Economice, Serviciului Cabinet Primar şi 
Asociaţiei Culturale „Cealaltă Românie” şi 
persoanelor nominalizate la art. 3 - S-a 
adoptat 

- 18 1 1 Aprobat în unanimitate, prin 
vot secret 

2)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului pentru premierea sportivilor 
și antrenorilor/tehnicienilor din cadrul 
cluburilor sportive din Municipiul Bacău, 

Radu Ababei, 
viceprimar 

23 0 0 Aprobat în unanimitate 
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care au obținut performanțe deosebite la 
competițiile sportive internaționale oficiale, 
în anul 2014 

3)  Proiect de hotărâre privind participarea 
Municipiului Bacău, în calitate de partener, 
împreună cu Universitatea „Vasile 
Alecsandri” la organizarea celei de a XIX-a 
ediție a Campionatelor Naționale 
Universitare de Atletism 

Radu Ababei, 
viceprimar 

22 0 0 Radu Ababei s-a abţinut de 
la vot. 

 


