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ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BACĂU DIN DATA DE 30.06.2014 

 

Din totalul celor 23 de consilieri locali au fost prezenți un număr de 22. Singurul absent a fost consilierul Jitariu Corneliu Dan, PP-DD (absent 

motivat, plecat în delegație). 

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

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

Număr Titlu Inițiator Voturi Observații 
Pentru Împotrivă 

1)  Proiect de hotărâre privind conferirea 
Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Bacău domnului Profesor 
Universitar Doctor Inginer Valentin 
Nedeff. 

Vasile Tescaru, viceprimar 20 1 Aprobat prin vot secret, 1 vot nul 

2)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
suplimentării Bugetului de venituri și 
cheltuieli și a Programului de investiții 
pe anul 2014 ale Consiliului Local al 
Municipiului Bacău 

Romeo Stavarache, primar 22 0 Aprobat în unanimitate 

3)  Proiect de hotărâre privind acordarea 
unui premiu în valoare de 5000 lei 
doamnei Grosu Natalia din Bacău, care 
a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 
26.05.2014. 

Romeo Stavarache, primar 22 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 

4)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocării de la bugetul local a unei sume 
de bani în vederea susținerii financiare a 
vizitei unui grup de 14 persoane din 
orașul Petah Tickva din Israel, ce 

Romeo Stavarache, primar 22 0 Aprobat în unanimitate 
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participă la un schimb de experiență în 
cadrul programului Școli Înfrățite. 

5)  Proiect de hotărâre privind acordarea 
ajutorului de urgență pentru populația 
municipiului Bacău repreyentând 
distribuirea de apă potabilă în zilele cu 
avertizare meteorologică codificată, 
emisă de către Administrația Națională 
de Meteorologie. 

Romeo Stavarache, primar 22 0 Aprobat în unanimitate 

6)  Proiect de hotărâre privind susținerea 
financiară a acordului de parteneriat 
dintre municipiul Bacău și Universitatea 
Vasile Alecsandri pentru derularea 
proiectului european Centrul European 
de Informare Europe Direct Bacău, 
pentur perioada contractuală 2013 - 
2017, încheiat prin HCL nr. 268/2013. 

Romeo Stavarache, primar 22 0 Aprobat în unanimitate 

7)  Proiect de hotărâre privind modificarea 
începând cu data de 1.07.2014 a 
prețurilor locale pentru producerea, 
transportul, distribuția și furnizarea 
energiei termice în sistemul centralizat 
de către SC CET SA Bacău și a 
nivelului subvențiilor unitare pentru 
energia termică furnizată populației din 
Municipiul Bacău. 

Vasile Tescaru, viceprimar 17 5 Drăgușanu Vasile (PDL), Florea Irina 
Daniela (PSD), Huluță Gheorghe 
(PER), Manolache Cristinel (PER), 
Ștefan Daniel (PER) au votat 
împotriva acestui proiect.  

8)  Proiect de hotărâre privind modificarea 
Actului Constitutiv al S.C. Compania 
Regională de Apă Bacău S.A. 

Romeo Stavarache, primar 22 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 

9)  Proiect de hotărâre privind închirierea 
prin licitație publică deschisă, 

Romeo Stavarache, primar 22 0 Aprobat în unanimitate 
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organiyată în condițiile legii, a unui 
teren arabil aflat în domeniul privat al 
municipiului Bacău. 

10)  Proiect de hoărâre privind aprobarea  
dreptului de servitute către EON 
Moldova Distribuție, pe durata realizării 
lucrărilor necesare montării unui cablu 
electric subteran, asupra suprafeței de 
teren de 2mp și a dreptului de uz pe 
durata existenței capacității energetice, 
asupra suprafeței de teren de 0,5 mp 
aparținând domeniului public al 
municipiului Bacău. 

Romeo Stavarache, primar 22 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 

11)  Proiect de hotărâre privind completarea 
inventarului centralizat al domeniului 
privat al municipiului Bacău însușit prin 
HCL nr. 199/2003 cu modificările și 
completările ulterioare. 

Romeo Stavarache, primar 22 0 Aprobat în unanimitate 

12)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
concesionării directe a unor loturi de 
teren situate în intravilanul Municipiului 
Bacău. 

Romeo Stavarache, primar 22 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 

13)  Proiect de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al 
Muncipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 
privind dispensarele medicale din 
Municipiul Bacău prelulate de la 
Consiliul Județean Bacău în baza 
Protocolului nr. 12590/28.12.2010 

Romeo Stavarache, primar 21 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 
exprimat de 21 dintre cei 22 de 
consilieri prezenți 

14)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
concesionării directe a suprafeței de 92 

Romeo Stavarache, primar 21 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 
exprimat de 21 dintre cei 22 de 
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mp teren situat în intravilanul 
Municpiului Bacău, strada Mircea 
Eliade, nr. 5, ocupat de o construcție în 
regim de înălțime P+1, proprietatea 
d/nei Balaban Mihaela-Lăcrămioara. 

consilieri prezenți 

15)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
preluării Contractului de Concesionare 
nr. 11/14.08.1997 încheiat între 
Consiliul Local al Comunei Mărgineni 
în calitate de Concedent și S.C. Exim 
GEORGE S.R.L. în calitate de 
Concesionar, pentru suprafața de 110 
mp teren situat în intravilanul 
Municipiului Bacău, Calea Moinești, nr. 
34 E și transmiterea concesiunii către d-
na Dumitru Daniela, proprietara 
construcției regim de înălțime P+1+M 
cu destinația sediu administrativ. 

Romeo Stavarache, primar 21 0 Aprobat în unanimitate, prin vot secret 
exprimat de 21 dintre cei 22 de 
consilieri prezenți 

16)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
pentru CONSTRUIRE CENTRU 
COMERCIAL, HIPERMARKET 
KAUFLAND, STAND DE VÂNZARE 
IMBISS, FUNCȚIUNI TEHNICE 
AFERENTE, AMENAJARE 
INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE LA 
STRADA CU ACCESE, 
AMPLASARE FIRME ȘI RECLAME 
PUBLICITARE, TOTEM, STR. 
NARCISELOR NR.5, din municipiul 
Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren 

Romeo Stavarache, primar 16 5 Aprobat prin exprimarea votului 
secret.  
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proprietate particulară. Beneficiar: S.C. 
IATSA S.A Bacău. 

17)  Informare privind situația proceselor în 
care Consiliul Local este parte. D-na 
Ilie Diana, Inspector de Specialitate la 
Aparatul Permanent de Analiză și 
Elaborare a documentelor Consiliului 
Local 

   Nu există referiri la acest punct în 
procesul verbal al întâlnirii 

18)  Diverse    - 
 


