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ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BACĂU DIN DATA DE 21.07.2014 

 

Din totalul celor 23 de consilieri locali au fost prezenți un număr de 21. Absenți au fost consilierii Mihai Șuștac și Florea Irina-Daniela, care a 

demisionat pe data de 17.07.2014. 

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 aprobarea 
rectificării Bugetului de venituri și 
cheltuieli și a Programului de investiții 
pe anul 2014 ale Consiliului Local al 
Municipiului Bacău 

Vasile Tescaru, viceprimar 18 0 Aprobat cu 18 voturi pentru, 0 
împotrivă și 3 abțineri ale consilirilor 
Partidului Ecologist Român Huluță 
Ghiorghe, Cristinel Manolache și 
Ștefan Daniel Dragoș. 

2)  Proiect de hotărâre privind aprobarea de 
către Consiliul Local al Municipiului 
Bacău a majorării capitalului social la 
S.C. ARTBACĂU S.R.L. 

Consilieri locali Nechita 
Neculai, Cosma Elena, 
Stanciu Ștefan-Bogdan 

- - - Retras de pe ordinea de zi 

3)  Proiect de hotărâre privind modificarea 
HCL nr. 291/2010 prin care a fost 
aprobat Actul Constitutiv al S.C. 
Compania Regională de Apă Bacău 
S.A. 

Vasile Tescaru, viceprimar 20 0 Aprobat prin vot secret, 20 pentru, 0 
împotrivă și un vot nul. 

4)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dreptului de servitute, către EON 
Moldova Distribuție, pe durata realizării 
lucrărilor necesare amplasării unor 
conductoare aeriene și a dreptului de uz 
pe durata existenței capacității 

Stoican Iulian Vasile, 
consilier local care 
îndeplinește temporar 
funcția de viceprimar  

21 0 Aprobat în unanimitate prin vot secret. 



 

 
 

2 

energetice, asupra suprafeței de teren de 
4 mp aparținând domeniului public al 
municipiului Bacău. 
 

5)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Reactualizării strategiei de alimentare 
cu energie termică a Municpiului 
Bacău, până la nivelul anului 2033, 
realizată în cadrul proiectului 
Retehnologizarea sistemului de 
termoficare din Municipiul Bacău în 
vederea conformării la normele de 
protecția mediului privind emisiile 
poluante în aer și pentru creșterea 
eficienței în alimentarea cu căldură 
urbană Cod proiect CCI 
2009RO161PR024 

Stoican Iulian Vasile, 
consilier local care 
îndeplinește temporar 
funcția de viceprimar 

21 0 Aprobat în unanimitate 

 


