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ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BACĂU DIN DATA DE 31.07.2014 

 

Din totalul celor 22 de consilieri locali au fost prezenți un număr de 19. Absenți au fost consilierii Bujor Costel (venit ulterior), Tescaru Vasile 

(plecat in delegație) și Ștefan Daniel Dragoș (în concediu de odihnă). 

Ședința ordinară a fost prezidată de consilierul PNL, Stoican Iulian Vasile.  

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

Număr Titlu Inițiator Voturi Observații 
Pentru Împotrivă 

1)  Proiect de hotărâre prin care se ia act de 
încetarea funcției de consilier local în 
Consiliul Local al Municipiului Bacău, 
a doamnei Florea Irina–Daniela, înainte 
de expirarea duratei normale a 
mandatului, ca urmare a demisiei. 

Vasile Tescaru, viceprimar 19 0 - 

2)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuție al bugetului local 
pe trimestrul II anul 2014 al 
municipiului Bacău 

Vasile Tescaru, viceprimar 20 0 - 

3)  Proiect de hotărâre privind modificarea 
și completarea HCL nr. 30/2014 prin 
care s-a aprobat organizarea unui 
concurs de idei cu tema Primaria 
Municipiului Bacău. 

Iulian-Vasile Stoican, 
consilier local cu atribuții 
de viceprimar 

20 0 -- 

4)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de Funcții ale 
Poliției Locale a Municipiului Bacău 
 

Vasile Tescaru, viceprimar 20 0 - 
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5)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
completării Contractului de Concesiune 
nr. 11252/26.03.2004 a transportului 
public local de călători pe raza 
municipiului Bacău 

Vasile Tescaru, viceprimar 20 0 - 

6)  Proiect de hotărâre privind stabilirea 
cuantumului chiriei lunare aferentă 
locuințelor ANL situate în municipiul 
Bacău, str. Narciselor nr. 2 bis, sc. A, 
pentru titularii de contracte de închiriere 
care au împlinit vârsta de 35 de ani, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
152/1998. 

Iulian-Vasile Stoican, 
consilier local cu atribuții 
de viceprimar 

20 0 - 

7)  Proiect de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr. 161/2012 prin 
care s-a constituit Comisia de analiză a 
solicitărilor de locuințe sociale, 
administrate prin grija Consiliului Local 
al Municipiului Bacău 

Iulian-Vasile Stoican, 
consilier local cu atribuții 
de viceprimar 

20 0 Aprobată prin vot secret 

8)  Proiect de hotărâre privind închirierea a 
zece suprafețe de teren aflate în incinta 
Oborului Șerbănești din Bacău, strada 
Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin 
licitație publică deschisă, organizată în 
condițiile legii. 

Radu Ababei, viceprimar 20 0 - 

9)  Proiect de hotărâre privind modificarea 
HCL nr. 361/2013 prin care s-a 
reglementat regimul juridic al unor 
terenuri ocupate de construcții 
autorizate. 

Iulian-Vasile Stoican, 
consilier local cu atribuții 
de viceprimar 

20 0 - 
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10)  Proiect de hotărâre privind modificarea 
HCL nr. 121/2010 prin care s-a aprobat 
de principiu închirierea spațiilor cu 
destinația de uscător de către cei care 
dețin garsoniere învecinate cu acestea în 
blocurile ANL pentru tineri precum și în 
cele sociale din municipiul Bacău. 

Iulian-Vasile Stoican, 
consilier local cu atribuții 
de viceprimar 

20 0 - 

11)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dreptului de servitute către EON 
Moldova Distribuție pe durata realizării 
lucrărilor necesare unor cabluri electrice 
subterane și aeriene și dreptului de uz 
pe durata existenței capacităților 
energetice asupra mai multor suprafețe 
de teren, aparținând domeniului public 
al municipiului Bacău. 

Iulian-Vasile Stoican, 
consilier local cu atribuții 
de viceprimar 

20 0 Aprobat prin vot secret 

12)  Proiect de hotărâre privind alegerea 
Președintelui de ședință al Consiliului 
Local al Municipiului Bacău pentru 
ședințele din lunile august 2014 – 
septembrie 2014 

Vasile Tescaru, viceprimar 20 0 - 

13)  Informare privind situația proceselor în 
care Consiliul Local este parte 

D-na Ilie Dana, Inspector 
de Specialitate la 
Compartimentul Analiză și 
Relații Consiliul Local 

  Nu există referiri la acest punct în 
procesul verbal al întâlnirii. 

14.A) Diverse 
Peste Ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea 
și completarea HCL nr. 159/2012 prin 
care s-a aprobat contractarea unei/unor 
finanțări rambursabile interne/externe în 

Vasile Tescaru, viceprimar 20 0 - 
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valoare de până la 60.000.000 lei (sau 
echivalentul în euro) pentru asigurarea 
resurselor financiare necesare finalizării 
unor obiective de investiții de interes 
public local. 

14.B)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dreptului de servitute, către EON 
Moldova Distribuție, pe durata realizării 
lucrărilor necesare montării unor cabluri 
electrice aeriene și a dreptului de uz pe 
durata existenței capacităților electrice, 
asupra mai multor suprafețe de teren, 
aparținând domeniului public al 
municipiului Bacău. 

Iulian-Vasile Stoican, 
consilier local cu atribuții 
de viceprimar 

20 0 Aprobat prin vot secret 

14.C)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dreptului de servitute, către EON 
Moldova Distribuție, asupra unor 
suprafețe de teren aparținând 
domeniului public al municipiului 
Bacău aferente lucrării “Înlocuire 
conductor clasic cu conductor torsadat 
LEA 0,4 kV aferentă PTCZ 84 mun. 
Bacău” și abrogarea HCL nr. 134/2014. 

Iulian-Vasile Stoican, 
consilier local cu atribuții 
de viceprimar 

20 0 Aprobat prin vot secret 

 


