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ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BACĂU DIN DATA DE 14.07.2014 

 

Din totalul celor 23 de consilieri locali au fost prezenți un număr de 22. Singurul consilier absent a fost Jitariu Corneliu Dan (absent motivat, în 

delegație). 

Ședinta extraordinară a fost prezidată de consilierul PNL, Stoican Iulian Vasile.  

Subiectele incluse pe Ordinea de zi au fost prezentate de viceprimarul Tescaru Vasile Sorinel și supuse votului consilierilor, după cum urmează: 

Număr Titlu Inițiator Voturi Observații 
Pentru Împotrivă 

1)  Proiect de hotărâre privind participarea 
municipiului Bacău, în calitate de 
partener, la organizarea împreună cu 
Uniunea Artiștilor Plastici din 
Republica Moldova și Complexul 
Muzeal Iulian Antonescu a celei de-a 
XXIV-a ediții a expoziției-concurs de 
artă plastică contemporană Saloanele 
Moldovei, eveniment ce se va desfășura 
în data de 17 iulie 2014, la Bacău. 

Vasile Tescaru, viceprimar 22 0 Aprobat în unanimitate 

2)  Proiect de hotărâre privind alegerea 
celui de-al doilea Viceprimar al 
Municipiului Bacău, pe locul rămas 
vacant 

Vasile Tescaru, viceprimar 18 3 Consilierul PNL Gheorghe Necita l-a 
propus pe consilierul Radu Ababei 
pentru funcția de viceprimar rămasă 
vacantă după plecare lui Mihai Șultac, 
aceasta fiind și singura propunere 
făcută. Radu Ababei a primit 18 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă și 1 vot nul. 

3)  Peste ordinea de zi 
Proiect de hotărâre privind desemnarea 
unui viceprimar al municipiului Bacău 

Bîrzu Ilie, Adam Isabela, 
Enășel Maria 

19 2  Vasile Tescaru a fost votat să preia 
atribuțiile primarului pe durata 
suspendării mandatului acestuia cu 19 
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pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt 
conferite prin lege primarului, pe durata 
suspendării de drept a mandatului 
acestuia. 

voutir pentru, 2 împotrivă și o 
abținere. 

4)  Proiect de hotărâre privind delegarea 
unui consilier local care va îndeplini 
temporar atribuțiile viceprimarului 
municipiului Bacău, pe perioada în care 
acesta îndeplinește atribuțiile specifice 
funcției de primar. 
 

Bîrzu Ilie, Adam Isabela, 
Enășel Maria 

16 4 Viceprimarul Vasile Tescaru l-a 
propus pe consilierul local Stoican 
Iulian-Vasile să preia atribuțiile 
viceprimarului în perioada în care 
acesta îndeplinește atribuțiile 
primarului. Acesta a primit 16 voturi 
pentru și 4 împotrivă. 

5)  Proiect de hotărâre privind participarea 
municipiului Bacău, în calitate de 
partener, la organizarea împreună cu 
Asociația Ingenious Drama a 
Festivalului național de teatru în limba 
română pentru tineri The Ingenious 
Drama -  ediția a XV-a, ce se va 
desfășura în perioada 14-23 iulie, la 
Bacău. 

Vasile Tescaru, viceprimar 22 0 Aprobat în unanimitate 

 


