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Capitolul 1
Starea economică și socială a Municipiului Bacău

Cu privire la datele statistice disponibile până la această dată (respectiv finalul lui 2015), la
nivelul Municipiului Bacău se constată următoarele:

1. Populația și fenomene demografice
După domiciliu, la 1 iulie 2016, pe sexe, în Municipiul Bacău, în datele provizorii se regăsesc
93.567 persoane de sex masculin și 102.995 de sex feminin (total populație 196.562),
comparativ cu 93.871 și 103.091 în anul 2015. Rata de natalitate (născuți vii la 1.000 de
locuitori), în anul 2015, a fost de 9,03 cu mențiunea că a fost calculată cu populația după
domiciliul la 1 iulie, incluzând și născuți vii din străinătate. Sporul natural în perioada de
referință a fost de 260 de persoane, inlcuzând născuții vii și decesele produse în străinătate.
Cu aceleași mențiuni, în sensul includerii deceselor produse în străinătate, se constată un
număr de 1.581 decedați, respectiv o rată a mortalității de 8 decedați la 1.000 locuitori.

2. Mișcarea migratorie a populației
Raportat la anul 2015, s-au înregistrat 2.499 stabiliri cu domiciliul pe Municipiul Bacău,
respectiv 3.162 plecări cu domiciliu. Au fost înregistrate 1.315 căsătorii, 309 divorțuri și o rată
de divorțiabilitate de 1,57 la 1.000 lucuitori.

3. Piața forței de muncă
Numărul mediu al salariaților din Municipiul Bacău este de 57.773.
Numărul de șomeri înregistrați la sfârșitul anului 2015 a fost de 1.015, numărul mediu lunar
estimat 1.218. Rata șomajului la sfârșitul lunii decembrie 2015 a fost de 0,8, iar rata medie
lunară 1,0. Datele sunt calculate conform Ordonanței 24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate, aprobată prin HG 525/1998, prin care rata șomajului la nivelul unei localități este
raportul între numărul de șomeri și populația stabilă din localitatea respectivă, cuprinsă între
18-62 de ani.

2

5. Locuințe
Locuințele existente la sfârșitul anului de referință, proprietate majoritar de stat la nivelul
Municipiului Bacău, sunt 1.163, iar proprietate privată 70.457 din totalul de 71.620.
Suprafața totală locuibilă în metri pătrați arie desfășurată 2.927.919, din care 36.016
proprietate majoritar de stat, respectiv 2.891.690 proprietate majoritar privată.
Locuințe terminate în cursul anului de referință pe surse de finanțare 215, din care 150 fonduri
publice, 65 fonduri private, 65 fondurile populației.
Lungimea străzilor municipiului Bacău este de 167 km, lungimea totală simplă a conductelor
de canalizare 212,6 km, iar suprafața spațiilor verzi 385 ha.
La sfârșitul anului de referință 2015, Municipiul Bacău dispune de o lungime totală a rețelei
simple de distribuție a apei potabile de 262,5 km. Cantitate de apă potabilă distribuită
consumatorilor (mii de metri cubi) este de 7.146, din care 5.133 pentru uz casnic.
Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor 274,3 km la un volum de gaze naturale
distribuite (mii de metri cubi) de 114.580, din care pentru uz casnic 40.630.
Energia termică distribuită la nivelul Municipiului Bacău a fost de 118.889 gigacalorii.

6. Sănătate
Cu privire la domeniul sanitar, principalele unități sanitare pe categorii de unități sunt două
spitale proprietate publică, 13 unități proprietate privată, o policlinică proprietate publică, 201
cabinete stomatologice proprietate privată, 4 farmacii proprietate publică și 84 proprietate
privată, un cabinet medical de familie proprietate publică și 99 private, 16 laboratoare
medicale proprietate publică și 33 private.
Principalele categorii de personal sanitar, pe forme de proprietate, respectiv publică și privată,
sunt:
§
§
§
§
§

307 / 209 medici
5 / 95 medici de familie
17 / 171 medici stomatologi
1.325/ 651 personal sanitar mediu
9 / 147 farmaciști.
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7. Educație
În Municipiul Bacău, unitățile școlare pe niveluri de instruire în anul 2015/2016 se prezintă
astfel:
Total unități școlare - 48, din care învățământ preșcolar - 9, primar și gimnazial (inclusiv
special) - 18, o școală postliceală și două de învățământ superior.
Total populație școlară în perioada menționată 37.480 de persoane, la un personal didactic de
2.216 persoane.
Activitatea educațională se desfășoară într-un număr de 1.135 săli de clasă și cabinete școlare,
276 laboratoare școlare, 49 de ateliere școlare.
În anul 2015 s-a înregistrat un număr total de 62 biblioteci, din care o bibliotecă publică.

8. Cultură
Ca instituții de spectacol, în Municipiul Bacău se înregistrează un total de 4 instituții, din care
una dramatică (inclusiv secție de teatru), una de păpuși și marionete (inclusiv secție de teatru),
o filarmonică și orchestră simfonică, respectiv un ansamblu artistic.

9. Turism
În Municipiul Bacău, în anul 2015, au fost înregistrate în datele statistice, în total, 20 de
structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare, astfel: hoteluri și hosteluri 6, hanuri și
moteluri 1, vile turistice 3, pensiuni turistice 10.
S-au înregistrat, în același an, sosiri ale turiștilor cazați în structurile de primire turistică în
număr 50.256 persoane.
Cu un caracter orientativ, în Municipiul Bacău se regăsesc 5.457 unități locale active (firme), cu
o cifră de afaceri realizată în medie pe unitate activă (mii lei RON prețuri curente) de 1.961,7,
cifra de afaceri realizată în medie pe un salariat din unitățile locale active fiind de 233,1.
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Investițiile nete în bunuri corporale ce revin în medie la un salariat din unitățile locale active
(mii lei RON prețuri curente) 9,5, iar investițiile nete în bunuri corporale ce revin în medie la
100 de lei RON cifră de afaceri realizată de unitățile locale active 40,71.

1

Datele expuse în prezentul capitol au furnizate de Direcția Județeană de Statistică Bacău.

5

Capitolul 2
Activitatea secretarului și a direcțiilor de specialitate în
raport cu Consiliul Local

Principalele activităţi care s-au desfăşurat în anul 2016 s-au concretizat în:
§

§

Organizarea unui număr de 36 de şedinţe de consiliu local din care:
o 10 şedinţe ordinare;
o 25 de şedinţe extraordinare;
o 1 şedinţă de constituire a consiliului local.
Pregătirea şi avizarea pentru legalitate a unui număr de 433 proiecte de hotărâre şi
altor documente care s-au aflat pe ordinea de zi a şedinţelor de consiliu local. Din
acestea un număr de 15 proiecte de hotărâre au fost retrase de pe ordinea de zi de către
iniţiatori, iar un număr de 17 proiecte au fost respinse în urma exprimării votului
consilierilor.

În şedinţele de consiliu local au fost adoptate un număr de 401 hotărâri care au fost
comunicate în termenul stabilit de lege la Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău pentru
realizarea controlului cu privire la legalitate.
De asemenea, pentru acestea s-a asigurat înregistrarea în Registrul special de hotărâri,
comunicarea către persoanele fizice sau juridice îndreptăţite şi aducerea la cunoştinţă
publică prin afişare şi postare pe site.
Au fost supuse procedurii de transparenţă decizională un număr de 6 proiecte şi, în acest sens,
au fost organizate un număr de două dezbateri publice.
Pentru fiecare şedinţă de consiliu local s-a asigurat întocmirea procesului verbal şi aducerea la
cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe site.
§

§

Asigurarea bunei desfăşurări a şedinţelor de comisii pentru cele 5 Comisii de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. În această perioadă au avut loc
un număr de 170 şedinţe de comisii.
Avizarea pentru legalitate a unui număr de 2190 dispoziţii emise de Primarul
Municipiului Bacău, asigurarea înregistrării în Registrul special de dispoziţii,
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§
§

§

§

comunicarea către persoanele fizice sau juridice îndreptăţite, aducerea la cunoştinţă
publică prin afişare şi postare pe site a celor de interes general şi comunicarea în
termenul stabilit de lege la Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău pentru realizarea
controlului cu privire la legalitate.
Asigurarea punerii la dispoziţie celor interesaţi, spre consultare, a hotărârilor
consiliului local şi a dispoziţiilor primarului care au caracter de interes public;
Sigilarea documentelor de la şedinţele de consiliu local, respective a actelor
administrative de autoritate ale consiliului local, împreună cu întreaga documentaţie,
procesul verbal al şedinţei, informări, rapoarte, adrese;
În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001, au fost primite un număr
de 230 de solicitări de informaţii de interes public, din care 143 de la persoane fizice şi
87 de la persoane juridice, iar acestea au fost soluţionate în totalitate.
Referitor la activitatea de arhivă, au fost primite un număr de 211 solicitări pentru copii
documente aflate în arhivă, din care:
o de la cetățeni - 96 solicitări
o de la agenți economici sau instituții - 40 solicitări
o note interne de la direcțiile/compartimentele/serviciile/birourile aparatului
propriu - 75 solicitări.
o direcțiile/compartimentele/serviciile/birourile au solicitat pentru consultare un
nr. de 286 dosare arhivate
o direcțiile/compartimentele/serviciile/birourile au solicitat în mod direct un nr.
de 101 copii după documentele arhivate.

În depozitul de arhivă, în perioada ianuarie-decembrie 2016, au fost preluate un număr de
1174 dosare și 2229 carnete chitanțier, în principal de la Compartimentul Autorizarea
Activitate Economică şi Transport, Birou Autorizaţii în construcţii şi Urbanism, Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Registrul Agricol, Serviciul Drumuri, Reţele şi Iluminat, Direcţia
Economică, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi Administrativ.
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Capitolul 3
Activitatea Unității Teritorial Administrative a
Municipiului Bacău
1. Direcția Economică
Direcţia Economică are ca sarcină coordonarea activităţilor economice pe baza bugetului de
venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacau și a ordonanţărilor
Primarului Municipiului Bacău.
Ordonatorul principal de credite, la propunerea Direcţiei Economice şi a compartimentului de
specialitate, elaborează și fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli și repartizează
creditele bugetare alocate subunităților, în funcție de proiectele și necesitățile fiecărei
subunități și efectueaza rectificari ale bugetului local in conformitate cu prevederile legale.
De asemenea, Directia Economica asigura indeplinirea sarcinilor in domeniul contabilitatii, in
conformitate cu legislatia in vigoare, intocmeste contul de executie al bugetului local si darea
de seama contabila trimestriala si anuala.
Veniturile totale încasate în anul 2016 au fost de 347.508.932 lei.
Din totalul veniturilor realizate in anul 2016, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile
proprii dupa cum urmează:
§
§
§
§
§

veniturile proprii in suma de 193.575.143 lei reprezinta 55,70%,
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale de 142.589.963 lei,
adica 41,03%,
transferuri voluntare in valoare de 166.428 lei, in procent de 0,05%,
subventii in suma de 5.858.089 lei, reprezinta 1,69%,
sume primite de la Uniunea Europeana in suma de 5.319.309 lei, in procent de 1,53.

CHELTUIELI
Cheltuielile bugetare se grupeaza conform clasificatiei economice elaborate de Ministerul
Finatelor Publice in:
§
§

cheltuieli de personal
bunuri si servicii
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

dobanzi
subventii
fonduri de rezerva
transferuri intre unitati ale administratiei publice
alte transferuri
asistenta sociala
alte cheltuieli
cheltuieli de capital
imprumuturi
rezerve, excedent/deficit

Nivelul cheltuielilor efectuate in anul 2016 este de 318.962.656 lei, din care:
De la bugetul de stat
De la bugetul local

148.448.052 lei
170.514.604 lei

Sumele au fost cheltuite dupa cum urmeaza:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
Dobânzi
Subvenții
Transferuri între unități ale administrației
Alte transferuri
Proiecte externe cu finanțare nerambursabilă
Asistență socială
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Rambursuri și împrumuturi

136.817.170 lei
74.392.223 lei
4.672.138 lei
6.000.000 lei
19.877.360 lei
2.984.647 lei
10.300.461 lei
18.618.242 lei
8.095.087 lei
8.150.167 lei
29.055.161 lei

Autoritatea locala a sprijinit elevii si studentii cu merite la invatatura care au reprezentat in
tara si peste hotare invatamantul bacauan si a rasplatit meritele deosebite prin suportarea de
la bugetul local a cheltuielilor de transport si asigurare medicala pentru studenţii care au
obtinut burse in strainatate şi prin acordarea de premii elevilor care au obtinut rezultate
notabile în activitatea şcolară.
In anul 2016 au beneficiat de sprijin din partea autoritatii locale 38 studenti, pentru care a fost
alocata suma de 49.347 lei.
Autoritatea locala a alocat resurse financiare asociatiilor şi fundaţiilor culturale, sportive, de
cult si sociale în baza Legii 350/2005. In acest scop a fost cheltuita suma de 4.899.597 lei.
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DATORIA PUBLICĂ
In conformitate cu Legea finanţelor publice nr. 273/2006, şi a HCL 200/2006, Directia
Economica urmăreşte derularea împrumuturilor interne contractate direct de autoritatea
administratiei publice locale pentru finanţarea obiectivelor de investii de interes local. In anul
2016 au fost realizate importante obiective de investitii in valoare de 15.864.205 lei.
Creditul a fost utilizat pentru finantarea urmatoarelor obiective:
§
§
§
§

Reabilitari termice blocuri – 134.107 lei
Reabilitare si modernizare Insula de agrement – aplicatie POR – 9.198.030 lei
Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau – 3.532.068 lei
Reabilitare inferastructura urbana, zona str.I.L Caragiale, Milcov, Intersectie cu strada
Letea aplicatie POR – 3.000.000 lei

Autoritatea locala este garant la imprumutul extern contractat de CRAB Bacau de la Banca
Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru proiectul Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau.
Directia Economica a facut toate demersurile necesare la Ministerul Finantelor Publice,
Comisia de Autorizare a Imprumutului Local pentru autorizarea garantarii imprumutului
extern.
Conform legislaţiei în vigoare, se urmăreşte şi se raportează trimestrial datoria publică şi
încadrarea în gradul de îndatorare total admis.
Compartimentul impozite şi taxe locale face parte integrantă din Direcţia Economică. A fost
infiinţat prin HCL nr.29/10.02.2014, iar prin serviciile sale de specialitate, asigura colectarea
impozitelor si taxelor locale, constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor
contribuabililor persoane fizice si juridice, urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare,
solutionarea obiectiunilor, cererilor si petitiilor legate de activitatea desfasurata.
I. Obiective generale ale compartimentului:
Principalele actiuni organizate la nivelul institutiei, au ca obiectiv final urmatoarele aspecte:
1. cresterea incasarilor si implicit a gradului de colectare a creantelor bugetului local;
2. realizarea activitatilor curente rezultate din regulamentul de organizare si functionare
al institutiei;
3. cresterea incasarilor prin plati electronice, prin sistemul de plata ghiseul.ro pentru
persoane fizice;
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4. mutarea sediului intr-o nouă locaţie care să asigure condiţii normale pentru
desfăşurarea activităţii atât din puctul de vedere al salariaţilor cât şi pentru a asigura
condiţii de lucru cu publicul in siguranţă facilitând accesul acestora la ghisee, birou unic,
registratura.
II. Prezentarea activitatilor curente desfasurate in perioada analizata, in cadrul
serviciilor, birourilor si compartimentelor Impozite si Taxe Locale
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice si Compartimentul Încasare, Stabilire,
Constatare, Control persoane juridice, Compartiment executare silită persoane juridice
Pe linia colectării, stabilirii, impunerii si controlului am desfăşurat următoarele
activităţi:
§

§

§

§

§

§

§

Principala activitate a fost aceea de încasare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi
altor venituri ale bugetului local prin ghişeele deschise la sediul instituţiei precum şi
prin ghişeul deschis la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău
(102352 de plăţi);
Preluarea in evidentele fiscale a declaratiilor de impunere/radiere pentru : mijloace de
trannsport, impozit clădiri, impozit teren, taxa de salubritate, taxa de firmă, alte taxe
locale.
Menţionăm că anul 2016 a fost un an de excepţie comparativ cu ultimii 17 ani. Datorită
schimbării in totalitate a codului fiscal şi a codului de procedură fiscală, a fost necesară
desfăşurarea unor activităţi ample de preluare a declaraţiilor fiscale la cladiri şi teren de
la persoanele fizice care pana la acea data nu aveau obligativitatea depunerii acestor
declaraţii.
Astfel au fost operate un număr de 24.208 impuneri/modificare destinație clădiri
(rezidențial, nerezindențial și mixt) cât și inregistrarea declarațiilor privind sediile
sociale.
Astfel in perioada ianuarie – aprilie 2016 pentru a asigura volumul mare de activitate
din cadrul compartimentului stabilire impunere persoane fizice, am trasat sarcini
suplimentare in această direcţie salariaţilor din celelalte compartimente (executare
silită persoane fizice, compartiment control persoane juridice). Acestă activitate s-a
efectuat prin Biroul Unic ce a asigurat consilierea contribuabililor şi verificarea
documentaţiilor depuse de catre aceştia.
Precizăm că toate activităţile legate de constatare, stabilire, impunere, control,
indrumare, consiliere contribuabili se realizează la nivelul municipiului Bacau cu un
număr de 5 salariaţi.
Au fost efectuate un număr de peste 36000 de operaţiuni cu privire la taxa de salubrite
(debitări, scăderi, recalcule, modificări, etc).
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§

§

§
§

§

§

§
§
§

Pană la data de 31.03.2016, am preluat, analizat şi efectuat scutirea de 75 % la plata
majorărilor de întârziere in conformitate cu prevederile legale pentru un număr de
aproximativ 400 de dosare.
Continuarea pe întreg anul fiscal a activităţii de impunere atat în urma declaraţiilor
depuse de către contribuabili cât şi în urma verificărilor efectuate pe baza datelor
obţinute de la alte compartimente din cadrul Primăriei Bacau sau de la alte instituţii
precum: Compartiment autorizatii de construire, Birou disciplină în construcţii, OCPI,
Serviciul Public de inmatriculare auto, etc.
O alta activitate cu un număr foarte mare de operaţiuni a fost eliberarea de certificate
fiscale la persoanele fizice si juridice (45.898 de certificate fiscale);
Luarea în evidenţă şi aplicarea scutirilor în baza documentelor depuse de către
contribuabili pentru: veterani şi vaduve de veterani, deţinuţi, deportaţi, persoane cu
handicap,etc, precum şi a altor categorii noi de persoane scutite in conformitate cu noul
cod fiscal (personalul armatei participant la acţiuni militare) . Un efort deosebit a fost
depus pentru corectarea acestor scutiri din cauza faptului că in luna martie a fost
modificată prin ordonantă de guvern modalitatea de acordare a scutirilor (pe cote
părţi), iar ulterior in luna august s-a revenit la situaţia anterioară. Astfel am fost nevoiţi
să corectăm automat şi/sau manual un număr de peste 7000 de scutiri;
Compartimentul control persoane juridice a desfăşurat un număr de 64 controale
fiscale, în urma cărora s-au constatat diferenţe suplimentare in sumă de 304.819 lei.
Precizăm că activitatea de control se desfăşoara cu un număr de 3 salariaţi care in prima
parte a anului au asigurat suport pentru contribuabilii persoane fizice, iar in luna
decembrie pentru mutarea arhivei în noul sediu.
Transmiterea de informaţii fiscale către: executori judecătoreşti, ANAF, Poliţie, DAS,
Direcţia Patrimoniu, alte instituţii reprezintă o activitate ce a luat o amploare foarte
mare in ultimul an, reprezentând aproape 25% din activitatea direcţiei. Pe viitor avem
în vedere realizarea de protocoale de colaborare cu aceste instituţii pentru furnizarea
on-line a informaţiilor şi degrevarea salariaţilor de aceste sarcini.
Intocmirea raspunsurilor in conformitate cu legislatia fiscala, in termen legal, la toate
cererile depuse de catre contribuabili/institutii;
Pentru reglementarea situatiei fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a constatat a fi
necesar, s-au intocmit borderouri de debite si/sau scaderi;
S-au intocmit referate in vederea restituirilor si compensarilor de sume provenite in
urma modificarilor efectuate la rolurile fiscale aparute in decursul anului (instrainari,
scutiri, sume achitate in plus, modificari ale suprafetelor impozabile aparute in urma
efectuarii masuratorilor cadastrale etc.);

Pe linia executarii silite a creanţelor bugetare la persoane fizice şi juridice s-au
intreprins următoarele activităţi:
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§
§

§

§

§

§
§

S-au intocmit somatii si titluri executorii popriri, sechestre si s-a asigurat comunicarea
acestora contribuabililor, prin metodele prevazute de legislatia in vigoare.
In vederea recuperarii debitelor restante, s-au transmis diferitelor institutii, cereri de
informatii in ceea ce priveste datele de identificare actualizate ale contribuabililor,
identificarea veniturilor, conturilor bancare si locurile de munca ale acestora.
Au fost verificate, pe baza situatiei primite de la Directia Generala de Evidenta a
Persoanei si Administrarea Bazelor de Date, contribuabilii care figurau in baza de date a
institutiei cu amenzi restante, iar in urma acestei verificari au fost clasate amenzile
persoanelor decedate.
Au fost introduse in baza de date un numar de 29.851 procese verbale de contraventie
primite de la organele emitente si au fost clasate un numar de 14.469 procese verbale
de contraventie.
Au fost verificate in baza de date a Serviciului Public Permise si Inmatriculari Auto
mijloacele de transport care generau debite restante iar in urma rezultatelor primite au
fost radiate.
S-au efectuat transferuri de dosare ale mijloacelor de transport şi după caz şi a
dosarelor de executare silită.
S-a asigurat preluarea în evidenţele fiscale şi punerea în executare silită a titlurilor
executorii reprezentând senţinţe judecătoreşti definitive pentru amenzi, taxe judiciare
de timbru, taxe de concesiune si inchiriere, etc

Prezentăm succint principalele activităţi si numărul total de operaţiuni efectuate în
baza de date:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adăugare plăţi
Adăugare/scadere amenzi
Certificate Fiscale Intocmite/Eliberate
Declaratii mijloace de transport
Procese verbale impunere clădiri, teren, mijloace de transport,
salubritate
Modificări taxa de salubritate
Scutiri conform legii
Documente înregistrate la registratura proprie (declaraţii, cereri,
corespondenţă diversă)
Impunere/modificare destinație clădire (rezidențiale,
nerezidențial, mixt)

102.352 lei
29.851/14.469 lei
45.898 lei
9.785 lei
64.346 lei
36.515 lei
7.381 lei
23.329 lei
24.208 lei

La nivelul Biroului Contabilitate și Prelucrarea automată a datelor prin cele două
compartimente Contabilitate și Prelucrare automată a datelor, respectiv compartimentul
administrativ secretariat au fost efectuate activități specifice pentru buna funcționare a
Direcției Economice, sub aspectul impozitelor și taxelor locale.
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2. Direcția Tehnică
Structura Directiei Tehnice în anul 2016:
§
§
§
§

Serviciul Tehnic Investitii
Serviciul Achizitii
Biroul Aprovizionare si IT
Compartimentul Managementul Calitatii, Protectia Mediului si Protectia Muncii

Rezultatele specifice fiecarui compartiment din cadrul Directiei Tehnice:
I. Rezultatele obtinute in cadrul Serviciului Tehnic Investitii
Anul 2016 a reprezentat pentru activitatea de investitii un an cu dificultati din cauza
personalului insuficient raportat la volumul de munca.
Prin efortul colectivului Seriviciului Tehnic Investitii s-a asigurat:
§

Realizarea urmatoarelor lucrari:
o Racordare la SACET Sala de sport Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare”
si „ Spital Municipal”;
o Reparatii elemente de constructii/instalatii la unitatile de invatamant;
o Amenajare cladire Directia de Impozite si Taxe Locale, str. Vasile Alecsandri;
o Reabilitare termica bloc nr.120, Calea Marasesti;
o Reabilitare termica bloc nr.189, Calea Marasesti;
o Reabilitare termica bloc nr.2, strada Letea
o Reabilitare termica bloc nr.4, strada Slanicului;
o Reabilitare termica bloc nr.6, strada Slanicului;
o Reabilitare termica bloc nr.7, strada Neagoe Voda;
o Reabilitare termica bloc nr.10, strada Neagoe Voda;
o Reabilitare termica bloc nr.5, Calea Republicii;
o Reabilitare termica bloc nr.25, Calea Republicii;
o Reabilitare termica bloc nr.46, Calea Republicii;
o Adaposturi pentru caini Calea Republicii – 86 adaposturi;
o Modernizare 23 platforme precolectoare deseuri menajere
o Reabilitare izolatii hidrofuge terase PT, CT, hidrofoare – etapa II – 11 locatii :
• CT 2 Miorita
• Bloc 3 str. 22 Decembrie
• CT Prefectura, str. Marasesti nr.6
• PT3, Miron Costin nr.2
14

§

§

• PT 84, Banatului nr.4
• PT8, str. Visinului nr.8
• PT 31, str. Bucegi nr.142
• PT 16, str. Carpati nr.5-9
• PT11, Garofitei nr.15
• PT 95, str Apusului
• PT29, Electricienilor nr.4
Derularea contractelor de servicii pentru:
o Elaborarea hartilor de zgomot si a planurilor de actiune
o Expertizarea tehnica a blocurilor incadrate in clasa de risc seismic I amplasate pe
str. Marasesti nr.4,7,9,10,12
Intocmirea temelor de proiectare pentru faza DALI+PTh, in vederea realizarii
obiectivelor:
o Consolidare imobil, strada Marasesti nr.4;
o Consolidare imobil, strada Marasesti nr.7;
o Consolidare imobil, strada Marasesti nr.9;
o Consolidare imobil, strada Marasesti nr.10;
o Consolidare imobil, strada Marasesti nr.12;

In anul 2016, s-a finalizat procedura de predare-preluare a obiectivului “CONSTRUIRE
SPITAL MUNICIPAL BACAU” (ca urmare a rezilierii contractului de lucrari incheiat cu
consortiul ICCO-PHILIPS-INTEGRINE) si au fost demarate formalitatile necesare
intocmirii documentatiei necesare executarii lucrarilor ramase de executat.
Activitatea desfasurata in cadrul serviciului a fost mult mai complexa si din cauza:
§ solutionarii, la termen, a unui numar de 773 de adrese, din care 102 de petitii solicitate
prin Compartimentul Informare Cetateni;
§ transmiterii la plata a 73 facturi emise de furnizori de servicii/ executanti lucrari;
§ evaluarii a 150 de solicitari venite din partea unitatilor de invatamant privind realizarea
unor lucrari de reparatii cauzate de avarii la instalatiile de incalzire, canalizare, apa si de
deteriorarea unor elemente de constructii sau dotari;
§ intocmirea de rapoarte catre MDRAP, CJ, etc.
Sursele de finantare pentru activitatea de investitii provin din bugetul local, credite interne,
excedent bugetar, taxa de salubrizare, bugetul de stat, fonduri europene.
Pentru realizarea unui obiectiv de investitii este necesara implicarea mai multor Directii din
cadrul Primariei din punctul de vedere al planificarii, organizarii resurselor umane, asigurarii
sursei de finantare, monitorizarii relatiilor contractuale si receptiei obiectivului.
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Programul de investitii cuprinde obiective a caror promovare si executie a fost urmarita prin
grija Directiei de Drumuri si Poduri, SIP, Compania de Apa, SPAS, Politia Locala a Municipiului
Bacau, ADL, Centrul social pentru batrani, SC THERMOENERGY GROUP SA .
Programului de investitii in anul 2016 a fost realizat in procent este de 59 % din valoarea
planificata, realizari ce nu includ obiectivele finantate din fonduri europene si cele derulate de
Compania de Apa, SPAS, Politia Locala a Municipiului Bacau, ADL, Centrul social pentru batrani,
SC THERMOENERGY GROUP SA .
La realizarea obiectivelor de investitii s-a tinut seama de:
§ incadrarea in sursele de finantare aprobate;
§ respectarea clauzelor contractuale;
§ respectarea legislatiei care reglementeaza desfasurarea activitatilor de achizitii si de
investitii;
II. Rezultatele obtinute in cadrul Serviciului Achizitii
Consideratii generale asupra achizitiilor publice
Municipiul Bacau ca autoritate publica locala, are obligati, instituita prin lege, sa efectueze
orice achizitie intr-un mod transparent, cu asigurarea unui cadru concurential si cu
respectarea principiilor care stau la baza achizitiilor publice.
Pentru a actiona in spiritul si litera legii pe tot parcursul procesului de achizitie, autoritatea
contractanta trebuie sa respecte permanent regulile, obligatiile prevazute de Legea nr.
98/2016, privind atribuirea contractelor de achizitie publica si normele de aplicare, in caz
contrar aplicandu-se sanctiuni contraventionale sau penale dupa caz.
In anul 2016, incepand cu luna mai, au fost aprobate si aplicate noile reglementari in domeniul
achizitiilor publice, ce decurg din adoptarea Directivei 2014/24/UE, astfel:
§ LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 - privind achiziţiile publice
§ LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 - privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii,
§ LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 - privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire
a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
§ HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
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§

HOTĂRÂRE nr. 867 din 16 noiembrie 2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări
şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii.

Modificarile si completarile care au avut loc in reglementarile in domeniul achizitiilor publice
si a regulamentelor de control al forurilor superioare (ANAP, si CNSC) au influentat sistemul
achizitiilor publice, fiind necesare eforturi de insusire si adaptare la noile prevederi.
Procesul de achizitie publica – de la initierea propunerilor de program anual de achizitii,
aprobarea programului achizitiilor publice si a rectificarilor ulterioare, la elaborarea
documentatiei specifice de atribuire, derularea procedurilor de achizitie si pana la perfectarea
contractului – este complex si impune o mare responsabilitate in respectarea intocmai a
prevederilor legale.
Activitatea de achizitii in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene a impus depunerea
unor eforturi reale pentru asigurarea fluiditatii si continuitatii procedurilor de achizitii fara
perturbarea activitatii serviciului si pentru finalizarea cu succes a proiectelor.
Obiective realizate in 2016
A. Realizari achizitii:
Serviciul Achizitii a manageriat in anul 2016 un numar de 560 de solicitari de achizitii,
finalizate cu contracte/comenzi in valoare de 21.290.348,90 lei fara TVA, astfel:
§ 435 au fost realizate de catre Biroul Aprovizionare, prin cumparare directa, in valoare
de 5.558.033,99 lei fara TVA,
§ 135 au fost realizate de Serviciul Achizitii prin proceduri conform Legii 98/2016privind achizitiile publice, sau prin achizitie directa din catalogul electronic, in valoare
de 15.732.314,91 lei fara TVA.
Urmare a activitatii desfasurate de catre personalul Serviciului Achizitii din cadrul Directiei
Tehnice, in anul 2016 au fost atribuite 135 de contracte de achizitii, din care 17 contracte de
furnizare produse, 80 contracte de prestari servicii, (incluzand si un acord cadru pe 4 ani) si 29
contracte de executie lucrari, in valoare totala de 15.732.314,91 lei fara TVA.
Nr.
Crt.
1
2
3
4

Tip contract /
Tip procedura
Contracte de produse
Contracte de servicii
Contracte de lucrări
Total

Total
Nr. Valoare (lei fără TVA)
17
1.652.716,15
80
7.882.717,98
26
6.196.880,78
135
15.732.314,91
17

Ponderea valorică pe categorii de contracte:

B. Contestații
In anul 2016 a fost depusa o singura contestatie la CNSC, care a fost respinsa ca nefondata si
respinsa ulterior si de instanta Curtii de Apel Bacau.
C. Participarea UIP
Participarea in UIP: Angajatii Serviciului Achizitii au fost in continuare implicati in Unitatile de
impelementare a 6 proiecte finantate din fonduri europene, rezolvand sarcinile care le
reveneau in calitate de responsabili achizitii.
Specificul achizitiilor:
Au fost solicitate achizitii din domenii diverse, acoperind gama de necesitati a primariei, astfel:
§ Serviciul Tehnic-Investitii – 26 contracte/comenzi in valoare de 2.064067,47 lei fara
TVA
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§
§
§
§

Directia Drumuri Publice – 78 contracte/comenzi in valoare de 4.177.334,13 lei fara
TVA
Directia Salubrizare Agrement Parcuri – 190 de contracte/comenzi in valoare de
6.173.705,32 fara TVA
Directia Administrare Baze Sportive – 51 contracte/comenzi in valoare de 1.099.544,33
lei fara TVA,
Alte compartimente – 168 contracte/comenzi in valoare de 6.007.666,11 lei fara TVA

Structura achizitiilor pe compartimente 2016:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Total
Valoare (lei fără TVA)
2.064.067,47
6.173.705,32
4.177.334,13
1.099.544,33
6.007.666,11
21.290.348,90

Departament
Investiții
DSAP
DDP
DABS
Alte compartimente
Total

III. Rezultatele obtinute de catre Biroul Aprovizionare si IT
Prin personalul existent a fost asigurata derularea a:
§ 1 contract de achizitie produse (motorina) in valoare de 845.958,40 lei fara TVA;
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§

453 comenzi de achizitie directa, din care:
o 253 comenzi pentru achizitia de produse in valoare de 3.479.914,39 lei fara TVA
o 165 comenzi pentru achizitia de servicii in valoare de 1.781.415,58 lei fara TVA
o 17 comenzi pentru achizitia de lucrari in valoare de 296.704,02 lei fara TVA

Prin urmarirea derularii contractelor si comenzilor incheiate s-a asigurat atat aprovizionarea
cu materiale, cat si realizarea serviciilor de revizie, intretinere si reparatii necesare
desfasurarii activitatilor specifice fiecarui Directii.
Suplimentar acestor sarcini, personalul aferent acestei activitati a avut responsabilitati in
organizarea alegerilor locale si parlamentare (aprovizionarea dotarilor necesare sectiilor de
votare, etc.).
Totodata, in cadrul biroului au fost intocmite 793 Note de Receptie si Constatare de Diferente,
393 Bonuri de Consum, 682 Bonuri de Transfer si au fost inregistrate 1865 de facturi fiscale de
produse, servicii si utilitati. Prin actiunile intreprinse in anul 2016, Biroul Aprovizionare si I.T a
avut o contributie importanta in buna desfasurare a activitatilor din cadrul institutiei noastre.
Obiectivul principal al anului 2016 l-a constituit administrarea şi gestionarea resurselor
implicate în realizarea obiectivelor informatice (hardware, software şi comunicaţii) pentru
asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemelor informatice ale Primariei Municipiului
Bacau cat si a sediilor externe aferente.

3. Direcția Drumuri Publice
Direcţia Drumuri Publice are in componenta urmatoarele servicii si compartimente:
§
§
§

Serviciul Drumuri, Reţele si Iluminat
Secţia Siguranţa Circulaţiei, Deservire Auto si intervenţii Operative
Atelier Mecanic pentru Intervenţii Rapide

I. Serviciul drumuri, rețele de iluminat
Activităţi ale compartimentului reţele şi iluminat:
§

Reţele edilitare:
o autorizații de execuție= inregistrari in program Asesoft , verificare documentatie,
masuratori in teren, calculatie taxe, eliberare, receptie lucrari, constituire si
deblocare fond de garantie = 325 buc,
o autorizații de branșament= inregistrare, verificare documentatie si emitere = 77
buc,
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§

§

§
§
§
§
§

o avize de principiu eliberate inregistrare in program Asesoft, verificare
documentatie si emitere = 246 buc,
o acorduri de intervenţie inregistare in program Asesoft si transmitere la Politia
Locala = 555 buc,
o sesizări si reclamații primite si rezolvate = 35 buc,
o consiliere cetateni si corespondenta scrisa
Nomenclatură stradală:
o adeverințe poștale atribuire numar = verificare documentatie, verificare in teren
si emitere = 130 buc,
o adeverinte poștale de confirmare adresa = verificare documentatie, verificare in
teren = 386 buc
o urmarirea si actualizarea registrelor de nomenclatura stradala
o gestionare numere poștale in programul Asesoft
o permise de libera trecere = calculare taxa , emitere si transmitere imediata la
Politia Locala = 1206 buc.
o consiliere cetateni si corespondenta scrisa
Iluminat public:
o Contracte gestionate:
§ cu SC E-on SA –servicii de mentenanta pentru remediere defectiuni in
cabluri subterane aflate in gestiunea E-on
§ SC ELCO Antrepriza SRL –servicii de mentenanta a iluminatului public
§ Asociatia Recolamp- valorificarea deseurilor rezultate din activitatea de
iluminat public
o sesizări primite = 1277 buc,
o sesizări rezolvate = 1224 buc,
o sesizări rezolvate de E-ON Moldova = 43 buc,
o stâlpi montați = 3 buc,
o corpuri de iluminat montate = 7 buc,
o 4 dosare pentru recuperarea prejudiciului creat in urma accidentelor rutiere
o consiliere cetateni si corespondenta scrisa
o gestionarea cheltuielilor in programul Econet
Activitate energetică:
corespondenta cu societatile detinatoare de retele in vederea trasarii rețelelor necesare
Compartimentului Arhitect Sef pentru retrocedare in baza Legii 10/2001 = 20 buc,
obtinere de la societatile detinatoare de retele a avizelor de amplasament pentru
lucrarile de investitii urmarite de Compartimentul Drumuri = 19 buc,
primirea, verificarea si inregistrarea lunara a facturilor, indecsilor contorilor pentru
punctele de consum iluminat public = 186 locuri de consum,
primirea, verificarea si inregistrarea lunara a facturilor, indecsilor contorilor pentrupuncte de consum ale direcţiilor = 77 locuri de consum
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§
§
§
§

§

§

inventar anual cu identificarea si verificarea in teren a contorilor de energie electrica =
263 contori
analiza comparativa a consumurilor de energie electrica
gestionarea cheltuielilor in programul Econet
Evidenţa alimentărilor cu energie electrică:
o Panouri publicitare, 18 contracte gestionate privind:
§ 25 buc panouri la pausal
§ 92 buc panouri cu contori
o contracte ocazionale -13 buc contracte intocmite, urmarite si gestionate
o calculul lunar al consumului realizat pentru cele 130 puncte de consum
evidentiate in contracte in vederea refacturarii si recuperarii energiei electrice
Evidenţa traseelor de cabluri iluminat public montate în canalizaţii subterane:
o Contracte gestionate = 2 buc (cu SC teleconstruct Company SRL)
o Cantitati lucrari realizate:
§ tuburi PEHD = 7500 m,
§ cămine de joncţiune = 220 buc.
Lucrari electrice
§ Contracte gestionate :
o lucrari electrice pentru alimentarea cu energie electrica a unor puncte de
consum pentru festivitati -5 buc
• alimentare cu energie electrica semafoare -2 buc

Urmarirea bugetului, intocmire referate, caiete de sarcini in vederea achizitiei, urmarire lucrari
in teren, receptie si decontare pentru contractele de prestari servicii pentru cele 8 contracte
derulate.
§ gestionarea cheltuielilor in programul Econet
§

Fibra optica aeriana
o contracte gestionate - 9 buc.
o consiliere cetateni si corespondenta scrisa

Mentionam ca pentru toate activitatile realizate la Compartimentul Retele si Iluminat este
necesara deplasarea in teren pentru constatari, verificari si masuratori.
Sinteza lucrărilor realizate de Compartimentul Drumuri:
o
o
-

Lucrări finalizate
Extindere rețea apă str. Orizontului
Lucrări în curs de execuție
Supratraversare pârâu Trebeş;
Conductă legătură Ø 600 Gherăieşti – Baraţi;
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-

Protecție conductă de transport Dn 800 mm la subtraversarea albiei pârâului
Tazlăul Sărat;
o Lucrări finanțate din fonduri externe nerambursabile
- Reabilitare infrastructură urbană zona I.L.Caragiale – Milcov – finalizată
- Reabilitare infrastructură urbană str.Ștefan cel Mare – finalizată
o Lucrări de reperații și întreținere executate
- Lucrări de reparaţii trotuare – placare cu pavele vibropresate;
- B-dul Unirii – 537,249 mp
o Lucrări de reparaţii parcări - amenajări parcări ecologice:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Suprafata
pavaj 6 cm
35,805

Locatia
Str. Bradului
Str. Bradului
Str. Pictor Aman
Str. Digu Barnat
Str. Letea
Str. Bucegi
Str. Bucegi
Str. Bucegi
Str. Fagaras
Str. Aviatori
Parc Cancicov
Str. Aviatori
Str. Aviatori
Str. Aviatori
Str. Aviatori
Str. Bucegi
Str. Metalurgiei
Str. Energei
Str. Logofat Tautu
Str. Bradului
Str. Stefan cel Mare
Str. Stefan cel Mare
Str. Orizontului
Str. Republicii
Str. Otelarilor
Str. Carpati
Str. Cornisa Bistritei
Str. Trandafirilor

Suprafata
pavaj ecologic
230,805
87,605
904,872
335,272
175,977
700,719
258,526
151,287
133,327
221,029

16,218
224,048
121,794
144,161
127,243
140,317
126,054
89,750
119,021
371,835
142,10
453,993
566,354
303,594
84,862
415,354
272,461
79,795
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29
30

Str. Teodor Neculuta
Str. 22 Decembrie
Total
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

52,023

Lucrări de ridicări la cotă capace, guri de scurgere și răsuflători;
Lucrări de întreţinere îmbrăcăminte străzi;
Lucrări de întreţinere prin balastare străzi nemodernizate;
Lucrări de îmbrăcare străzi ( covoare asfaltice de 4 cm)
Aleea din spatele bl.5-7 str.Narciselor - 398,37 mp
Aleea paralelă cu Pasajul Letea – 1225,67 mp
Slănicului – 2420,55 mp
Logofăt Tăutu – 966,28 mp
Neagoe Vodă – 3328,17 mp
Radu Negru – 1355,6 mp
Ardealului – 3138,6 mp
Aleea din spatele str. G.Bacovia – 376,5 mp
Aleea Mioritei intersecție cu Slănicului – 160,9 mp
Intrare str.I.L.Caragiale – 54,86 mp
Cronicar Neculce – 1034,69 mp
Ana Ipătescu partea dr. – 130,31 mp
Aurel Vlaicu – 226,23 mp
Crângului – 48,06 mp
Parcare Milcov – 108,3 mp
Intrare Milcov – 28,35 mp
Lalelelor – 216 mp
Viorelelor - 238 mp
Intrare SUBEX - 96,47 mp
Stadionului – 240 mp
Accese str.Milcov – 1070 mp
Făgăraș - 226 mp
Turbinei – 825,3 mp
Ștefan cel Mare nr.24 – 2454,66 mp
Aleea PROFI -212 mp
Alee FNC – 2664 mp
Mihai Eminescu acces – 964mp
Alee Avram Iancu – 3109 mp
Banatului nr.4 – 796,76 mp
Gării 70 – 1257 mp
Veniamin Costache – 1961 mp
Tecuciului – 7951 mp
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185,511
104,166
7,129,732

§
§

Republicii – 188 mp
Sesizări-reclamaţii
o nr. sesizări primite - 996
o nr. sesizări rezolvate - 996

II. Organizarea Secţiei Sig. Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii Operative
Principalele activităţi ale Secţiei Sig. Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii Operative:
§
§
§

transport auto şi prestaţii utilaje
siguranţa rutieră
înregistrări vehicule

Activitatea desfăşurată în anul 2016:
Transport auto şi prestaţii utilaje
§
§
§
§
§
§
§
§
§

asigurare transport persoane pentru compartimentele Primăriei
asigurare transport materiale pentru Direcţia de Servicii Publice
asigurare tranport materiale pentru compartimentul Administrativ
transport gunoi şi deşeuri pentru secţia Salubritate
transport pentru activitatea de ecarisaj
transport control de noapte şi iluminat
transport decedaţi
transport instalaţii sonorizare
transporturi ocazionate de evenimente festive

Nr. total km echiv. realizaţi de autovehicule = 408.409
Nr. total de ore funcţionare realizaţi de tractoare şi utilaje = 5795
Siguranţa rutieră
§
§
§

întreţinere intersecţii semaforizate = 32
indicatoare rutiere = 43 buc.
limitatoare de viteză = 150 buc.

Înregistrări vehicule
§
§

nr. total de înregistrări = 39
utilaje = 9
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§
§

mopede = 16
radieri = 14

Sesizări-reclamaţii
§
§

nr. total primite = 32
nr. total răspunsuri = 32

În decursul anului 2016, personalul secţiei a intervenit în mod operativ pentru realizarea unor
acţiuni necesare desfăşurării activităţii instituţiei publice sau pentru îndeplinirea unor obligaţii
legale în sarcina administratorului drumului public;
§
§

Înlocuirea sau completarea semnalizǎrii rutiere deteriorate sau sustrase de pe
domeniul public
Întreţinerea instalaţiilor de semaforizare şi urmǎrirea funcţionǎrii acestora în
permanenţă

Urmărirea gradului de uzură a marcajelor rutiere şi informarea celor responsabili pentru
aplicarea masurilor operative de completare a marcajelor rutiere uzate.

4. Direcția Drumuri Publice
A. Biroul autorizații în construcții și urbanism
Sinteza activitatii:
In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 s-au inregistrat 1106 cereri de emitere a certificatelor
de urbanism, autorizatiilor de construire si a autorizatiilor desfiintare.
S-au emis:
§
§
§
§
§

717 Certificate de Urbanism
281 Autorizatii de Construire
63 Autorizatii de Desfiintare
45 solicitari respinse
213 certificate certificate de atestare a edificarii constructiilor

Realizari:
Toate solicitarile inregistrate au fost solutionate in termenul legal prevazut de legislatia in
vigoare.

26

Obiective propuse in continuare:
§
§
§

imbunatatirea continua a activitatii biroului prin reducerea termenului de emitere a
certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire/desfiintare;
imbunatatirea continua a relatiilor cu publicul;
asigurarea transparentei si a liberului acces la informatiile de interes public.

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 s-a realizat:
§

§
§

§
§

§

§

§
§

au fost incheiate un numar de 1053 contracte de inchiriere/acte aditionale pentru
locuinte ANL in conformitate cu modificarile la Legea 152/1998, locuintele sociale,
locuinte din fondul locativ de stat si case nationalizate;
au fost intocmite un numar de 244 contracte de inchiriere teren/ acte aditionale –
(garaje, balcoane, cai acces, teren agricol, teren curti constructii si alte destinatii);
au fost gestionate si verificate un numar de 1336 spatii locative, din care :
o 740 locuinte ANL;
o 270 locuinte sociale;
o 116 spatii locative situate in 64 case nationalizate;
o 199 spatii locative situate in 188 locuinte din fondul locativ de stat, din care 6
locuinte au destinatie de locuinta de serviciu;
o 11 spatii locative cu destinatia sediu pentru Asociatiile de Proprietari;
au fost incheiate un numar de 15 acte aditionale la contractele de inchiriere pentru
Asociatiile de Proprietari cu sedii in PT-uri.
au fost solutionate un numar de 1652 cereri primite de la Registratura Generala a
Municipiului Bacau , din care 205 solicitari primite de la unitati le de invatamat cu
privire la acordul de principiu pentru inchirierea spatiilor disponibile si 1804 cereri
primite la Registratura Compartimentului Evidenta Contracte – str. Pietei nr. 1;
au fost transmise cate chiriasii de spatii locative un numar de 1660 notificari si
instiintari cu privire la prelungirea contractelor de inchiriere, achitarea obligatiilor de
plata catre asociatiile de proprietari /chiriasi , nerespectarea clauzelor contractuale,
modificarea chiriei, eliberare si predare de locuinta etc ;
au fost intocmite un numar de 1966 note interne si referate transmise catre DAS,
Politia Locala a Municipiului Bacau , Serviciul Juridic , Cabinet Primar si Cabinet
Viceprimar in vederea solutionarii cererilor primite de la terti ;
in cursul anului 2016 a fost incheiate doua contracte de vanzare cumparare de
locunte (una casa nationalizata si una locuinta din fondul locativ de stat);
in baza Sentintelor civile definitive si irevocabile au fost evacuate in cursul anului 2016
un numar de 15 imobile aflate in proprietatea privata/publica a Municipiului Bacau;

Pe parcursul anului 2016 au fost inregistrate pentru:
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§

§

Compartimentul Evidenta Contracte:
o 5114 numere intrare-iesire, in vederea rezolvarii corespondentei cu personale
fizice si juridice, din care 205 cereri primite de la unitatile de invatamant cu
privire la solicitarea de acord de primcipiu;
o 1285 numere pentru contracte de inchiriere locuinte si inchiriere teren;
o 1966 numere pentru note interne;
Compartimentul Evidenta Incasari Debite:
o 1275 numere numere intrare- iesire, in vederea rezolvarii corespondentei cu
personale fizice si juridice;
o 746 numere pentru note interne;

B. Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare asociații de proprietari
În anul 2016, s-au efectuat un număr de 68 verificări financiar contabile punctuale la asociaţiile
de proprietari ca urmare a sesizărilor făcute de cetăţeni la diferite instituţii publice.
Verificările au vizat sesizări ca:
§
§
§
§
§
§
§

§

§
§

§

activitatea financiar contabilă a asociaţiilor de proprietari;
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;
întocmirea registrelor obligatorii în conformitate cu Legea nr.230/2007;
modul de repartizare a cotelor de cheltuieli;
modul de calcul şi repartizare a penalităţilor;
legalitatea desfăşurării adunărilor generale;
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare ( Legea nr.230/2007, Legea nr.82/1991
cu modificările şi completările ulterioare, OMFP 1969/2007, Legea nr.22/1969
modificată cu Legea nr.54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii
şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste);
s-au analizat, verificat şi soluţionat un număr de 431 sesizări din partea cetăţenilor ce
vizau în principal verificarea cheltuielilor de întreţinere, modul de aplicare a
penalităţilor, legalitatea desfăşurării adunărilor generale, verificarea sumelor acordate
ca ajutor pentru încălzirea locuinţei;
s-a participat la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari la invitaţia comitetului
executiv dintr-un număr de 77 invitaţii primite;
s-au întocmit şi s-au expediat către asociaţiile de proprietari, materiale informative cu
reglementări din legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari;
s-au consiliat atât proprietarii cât şi membrii din comitetele executive ale asociaţiilor în
probleme referitoare la legislaţia ce reglementează organizarea şi funcţionarea
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§

§
§

asociaţiilor de proprietari, cât şi programul privind creşterea eficienţei energetice a
blocurilor din municipiul Bacău.
s-a coordonat activitatea de acordare a ajutoarelor pentru energie termică şi gaze
naturale pentru perioada sezonului rece 2015 – 2016 şi 2016 – 2017 prin cele 7 centre
de primire a cererilor, potrivit legislaţiei în vigoare, acordându-se subvenţionarea
energiei termice şi subvenţionarea gazelor naturale astfel:
2015- 2016: gaze naturale – 1445 cereri, energie termică – 3385 cereri
2016 – 2017: gaze naturale – 2969 cereri, energie termică – 3225 cereri

C. Compartiment administrare și inventariere a patrimoniului
Realizări 2016:
§
§
§
§
§
§

§

§

efectuarea inventarierii domeniului public şi privat al Municipiului Bacău la
31.12.2015;
aprobarea prin H.C.L. a modificărilor intervenite în inventarul domeniului public şi
privat al Municipiului Bacău;
întocmirea documentaţiei cadastrale la blocurile A.N.L, apartamentele din fondul locativ
de stat şi casele naţionalizate;
încheierea de poliţe obligatorii de asigurare, conform legii, la locuinţele sociale, din
fondul locativ de stat, A.N.L;
transmiterea catre compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Bacau a unor
copii, dupa documentatiile cadastrale aflate in arhiva serviciului;
hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău privind:
o modificări ale contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare;
o modificări ale contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de
producere, transport şi distribuţie a energiei termice nr.2/69549/12.12.2014;
o modificări ale inventarului domeniului public şi privat al municipiului Bacău;
o alocarea unor terenuri pentru obiective noi de investiţii
o acceptarea unor schimburi de teren sau donaţii
o acordare drept de uz si servitute catre EON Distributie România SA, asupra unor
suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Bacau;
achiziţionarea diverselor servicii şi urmărirea contractelor atribuite;
o servicii de urmărire în timp a construcţiilor, de reparaţii, iscirizare şi RSVTI la
centralele termice aferente blocurilor ANL, Piaţa de Gross, Centrală şi Piaţa Sud ,
service lift, documentaţii cadastrale, evaluare, reparatii imobile;
o demolare cosuri de fum
casare bunuri;
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§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

organizare/participare la licitaţii
colaborare cu notarii publici prin punerea la dispoziţie a unor documente în vederea
încheierii actelor notariale, cu O.C.P.I. si alte instituţii publice,
alte activităţi legate de administrarea domeniului public şi privat al municipiului Bacău
(service CT, autorizarea functionării CT, reparaţii, demolări, service lift, exproprieri,
schimb teren, încheieri contracte de dare în folosinţă gratuită, administrare, închiriere);
pregătirea documentaţiei necesare vânzării terenurilor conform HCL 57/2013 şi H.C.L
128/2015, respectiv:
încheierea de acte adiţionale la contractele încheiate de serviciul nostru;
promovarea principiilor si terminologiei SMI, participa la elaborarea obiectivelor
specifice si urmaresc indeplinirea acestora;
identificarea de spaţii în vederea amenajării şi înfiinţării unor creşe
gestionarea bugetului de cheltuieli alocat, întocmirea documentelor necesare aprobării
bugetului, alocarea lui pe proiecte, lucrări, achiziţii diverse, în funcţie de necesităţi;
înscrierea în evidenţele fiscale de la Direcţia Economică – impozite şi taxe locale, a
bunurilor proprietate a municipiului Bacău şi obţinerea certificatului fiscal
rezolvarea petiţiilor, sesizărilor de competenţa serviciului nostru; primiri cereri/petiţii
şi înregistrarea lor în registru.

5. Direcția Juridică și Administrație Locală
A. Serviciul juridic și aplicarea legilor proprietății
In perioada 01.01-2016 – 31.12.2016, Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii, din
cadrul Directiei Juridice si Administratie Locala, a exercitat activităţi specifice juridice si de
administratie publica locala, stabilite prin fisele de post ale componentilor acestui serviciu si
care rezulta din actele normative specifice, precum si din atributiile stabilite prin Legea nr.
514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Astfel, in perioada de referinta, s-au intocmit, verificat, din punct de vedere al legalitatii, si
avizat juridic un numar de 2190 de dispozitii de Primar. Mentionam ca procentul de intocmire
al dispozitiilor de catre Serviciul juridic si aplicarea legilor proprietatii este de aproximativ
50%.
De asemenea, in perioada de referinta, Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii a
verificat, din punct de vedere al legalitatii, si avizat juridic un numar de aproximativ 1084
contracte de inchiriere locuinte si acte aditionale si un numar de aproximativ 201 contracte
inchiriere teren si acte aditionale aferente Compartimentului Evidenta Contracte si un numar
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de aproximativ 315 contracte de inchiriere, 183 contracte alimentare cu energie electrica, 57
contracte alimentare cu apa aferente Directiei Pietelor.
Totodata, in anul 2016, Serviciul Juridic a verificat, din punct de vedere al legalitatii, si avizat
juridic un numar de 1110 contracte inregistrate in Registratura Generala a Primariei
municipiului Bacau, aferente celorlalte directii/servicii/compartimente din cadrul institutiei.
Consilierii juridici din cadrul serviciului au desfasurat in aceasta perioada activitati de
reprezentare a municipiului Bacau, Primarului municipiului Bacau, a Consiliului Local al
municipiului Bacau si a Comisiei Locale de fond funciar in fata instantelor de judecata,
inaintand la instantele competente din Bacau si din tara cereri de chemare in judecata,
intampinari, raspunsuri la intampinari, adrese, cereri, raspunsuri si documentele solicitate.
Pe rolul instantelor judecatoresti, in diferite stadii de judecata, institutia noastra se afla
implicata intr-un numar de peste 700 de litigii, numai in anul 2016, in cadrul procedurilor
judiciare, fiind inregistrate un numar de aproximativ 300 de dosare noi, cu obiect – actiune in
constatare, uzucapiune, drepturi banesti, legea 10/2001, revendicari, fond funciar, obligatia de
a face, anulare act administrativ, suspendare act administrativ, pretentii, contestatie la
executare, plangeri contraventionale, litigii de munca, perfectare vanzare-cumparare, actiuni in
anulare, comunicare informatii de interes public, ordonante presedintiale, exceptii de
nelegalitate, sanctiuni neexecutare hotarare, somatii de plata, aprobare tacita, accesiune,
falimente pe Legea nr. 85/2006, falimente pe Legea nr. 85/2014, falimente pe Legea nr.
31/1990, inregistrare tardiva nastere, alte cereri, litigii privind achizitiile publice, anulare act,
etc.
In acest context, pe rolul instantelor de judecata exista un numar de aproximativ 100 de cauze
in care Municipiul Bacau este reclamant pentru recuperarea de debite aferente chiriilor de
locuinte, inchirierilor de terenuri agricole sau curti-constructii, inchirieri terenuri aferente
garajelor autorizate si neautorizate, inchirieri spatii Piata Centrala sau recuperare plata
utilitatilor folosite de diverse persoane fizice sau agenti comerciali, serviciul nostru fiind, de
asemenea implicat in procedurile de reziliere a contractelor si de evacuare sau eliberare a
amplasamentelor.
Tot din activitatea de recuperare a chiriilor aferente locuintelor rezulta o serie de cauze in care
Asociatiile de proprietari cheama in judecata Municipiul Bacau pentru plata cheltuielilor de
intretinere aferente locuintelor inchiriate.
Un alt aspect al activitatii noastre care se reflecta si asupra bugetului local, este cel care
priveste instrumentarea dosarelor de faliment si de insolventa (Legea nr. 85/2006, Legea nr.
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85/2014, Legea nr. 31/1990), avand inregistrate pe rolul instantelor de judecata un numar de
peste 200 de asemenea cauze.
Salariatii Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor proprietatii au participat in cadrul tuturor
procedurilor organizate in baza O.U.G. nr. 34/2006 si a Legii nr.98/2016 ca membri in
comisiile de evaluare, au vizat contractele de achizitie incheiate, au desfasurat activitati
specifice in cadrul Comisiei de aplicare a legii 10/2001, a Comisiei locale de aplicare a Legii
18/1991 si 247/2005, a Comisiei de disciplina si a comisiilor de concurs/comisiilor de
solutionare a contestatiilor.
Acestia s-au deplasat pe teren pentru a participa la expertizele ce au fost dispuse in dosarele la
care institutia noastra este parte, pentru a verifica situatia de fapt a imobilelor solicitate de
fostii proprietari si situatia de fapt si de drept a imobilelor necesare institutiei in desfasurarea
activitatii sau investitiilor planificate.
Angajatii din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara s-au deplasat pe teren pentru a
participa la anchetele psihosociale solicitate, fiind intocmite in acest sens un numar de 677
anchete psihosociale si 212 raspunsuri in legatura cu anchetele.
Totodata, au fost intocmite un numar de 171 de curatele speciale (referate si dispozitii de
Primar) si un numar de 55 de dari de seama curatori si tutori (referate si dispozitii de Primar).
In baza Legi nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata si
modificata, s-au asistat persoanele varstnice in fata notarului public la incheierea contractelor
de intretinere si a contractelor de vanzare-cumparare in scopul intretinerii acestora (un numar
de 10 deplasari la birourile notariale) si s-au efectuat si un numar de 30 deplasari in vederea
asistarii minorilor care au savarsit o fapta penala in fata organelor judiciare (politie si parchet).
In vederea efectuarii anchetelor sociale si a intocmirii raspunsurilor in legatura cu anchetele
sociale s-a efectuat un numar de aproximativ 969 de deplasari in teren.
De asemenea, membrii comisiei de Legea 10/2001 din cadrul Serviciului Juridic si Aplicarea
Legilor Proprietatii au studiat, intocmit raspunsuri sau dispozitii la dosare depuse in baza legii
10/2001. Mentionam ca pe langa aceste dosare aflate la Primaria Municipiului Bacau s-au mai
intocmit raspunsuri referitoare la dosarele deja transmise la ANRP si care au necesitat
completari sau modificari in ceea ce priveste solutiile date sau componenta dosarului
(transmiterea unor noi documente necesare in procesul de evaluare a imobilelor notificate).
S-a sprijinit activitatea directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din aparatul de
specialitate al Primarului, in sensul formularii de raspunsuri, punerii la dispozitia acestora a
actelor normative necesare si asigurarii consultantei juridice specifice fiecarui serviciu.
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De mentionat este faptul ca, sustinerea activitatii institutiei s-a realizat si prin verificarea
Monitoarelor Oficiale, completarea periodica a folderului Legislatie de pe serverul Primariei si
inaintarea de adrese cu noile reglementari catre serviciile interesate.
De asemenea, un jurist din cadrul serviciului a indeplinit, in baza Legii 7/2004 privind codul de
conduita al functionarilor publici, functia de consilier etic, avand urmatoarele atributii:
intocmeste rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduita de catre
functionarii publici din institutie, monitorizeaza aplicarea Codului de conduita, acorda
consultanta si asistenta cu privire la respectarea normelor de conduita. In baza acestor
atributii, consilierul etic a intocmit si transmis catre ANFP rapoarte trimestriale referitoare la
respectarea Codului de conduita de catre functionarii publici din Primaria Municipiului Bacau,
iar semestial a intocmit si transmis la ANFP un Raport privind situatia implementarii
procedurilor disciplinare.
Totodata, un jurist din cadrul serviciului nostru desfasoara activitatea privind procedura
necesara prestarii de munca in folosul comunitatii de catre persoanele ce se incadreaza in
aceasta categorie si ia masuri in vederea aducerii la indeplinire a mandatelor dispuse de
autoritatile competente, in colaborare cu Politia Locala a municipiului Bacau, Serviciul de
Probatiune de pe langa Tribunalul Bacau si instantele de judecata. In acest sens, in cadrul
serviciului nostru, in anul 2016, au fost inregistatate un numar de 80 doare cu obiect „munca in
folosul comunitatii”.
Un alt element al atributiilor angajatilor Serviciului juridic si aplicarea legilor proprietatii il
constituie indeplinirea activitatii de secretar al Comisiei de disciplina. Totodata, in perioada
Ianuarie- Martie 2016, angajatii din cadrul serviciului au indeplinit atributiile Secretarului
municipiului Bacau , iar in perioada ianuarie – sepetembrie 2016 au indeplinit si atributiile
directorului Directiei juridice si administratie publica locala.
De asemenea, salariatii Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii au participat la
audientele sustinute de catre conducerea institutiei, participand la buna desfasurare a acestora
si la rezolvarea problemelor prezentate de cetatenii Bacaului.
Componentii serviciului au mai acordat asistenta cetatenilor care au solicitat relatii privind
relatiile cu institutia noastra, cat si celor care nu cunosc legislatia in vigoare si nu au avut
posibilitatea sa se adreseze unor avocati, experti, etc.
Arhivă
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Arhiva instituției (cam.61A și 61B) este un spațiu amenajat special pentru păstrarea
corespunzătoare a documentelor și pentru protecția lor față de acțiunea agenților de
deteriorare: praf, lumină solară, pericol de foc, inundații sau infiltrații de apă, variații de
temperatură și umiditate.
Documentele din fondul arhivistic pot fi folosite pentru cercetare științifică, rezolvarea unor
lucrări administrative, informări, documentări, eliberarea unor copii sau extrase certificate,
potrivit legii, la cererea persoanelor fizice sau juridice.
Astfel, în perioada ianuarie-decembrie 2016 solicitările adresate arhivei instituției și evidența
dosarelor arhivate (primite/predate), a fost următoarea:
§

§
§
§

au fost soluționate 211 cereri, în termenul prevăzut de lege, din care:
o cereri/petiții de la cetățeni = 96 solicitări
o cereri/petiții de agenți economici sau instituții = 40 solicitări
o note interne de la direcțiile/compartimentele/serviciile/birourile aparatului
propriu = 75 solicitări.
direcțiile/compartimentele/serviciile/birourile au solicitat pentru consultare un nr. de
286 dosare arhivate
direcțiile/compartimentele/serviciile/birourile au solicitat un nr. de 101 copii după
documentele arhivate
au fost preluate 1174 dosare și 2229 carnete chitanțier, cu următoarele termene de
păstrare:
o permanent (593 dosare):
• Autorizații de funcționare = 58 dosare / 1996;
• Certificate de Urbanism = 71 dosare/ 2011;
• Autorizații de Construire = 260 dosare/ 2011;
• Autorizații de Demolare= 27 dosare/ 2011.
• Hotărâri ale Consiliului Local = 105 dosare/ 2013;
• Dispoziții emise de Primar = 72 dosare/ 2014.
o 10 ani (351 dosare):
• Adeverințe poștale atribuire număr = 4 dosare/ 2012;
• Date statistice privind recensământul animalelor = 5 dosare/ 2001-2005;
• Acte justificative, documente de încasare, restituire care stau la baza
înregistrărilor contabile = 15 dosare / 2004;
• Note contabile, Fișe contabile, Dări de seamă contabile, Acte și documente
specifice de casierie, Registre intrare-ieșire ( Direcția economicăImpozite și Taxe Locale) = 97 dosare / 2005;
• Autorizații de funcționare = 230 dosare / 2014.
o 5 ani (167 dosare și 2229 chitanțiere):
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Lucrări și evidența privind circulația produselor agricole; Lucrări privind
evidența, întreținerea și folosirea pajiștilor; Condica de bilete pentru
dovedirea proprietății animalelor; Certificate de producător ; Lucrări
privind eliberarea de adeverințe pentru șomaj, facultate, școli = 43 dosare
/ 1999-2010
• Imprimate cu regim special (chitanțiere) = 2229 buc./2008-2010;
• Solicitări de finanțare împreună cu întreaga documentație = 158 dosare /
2011-2014
• Cereri ale cetățenilor, agenților economici sau instituțiilor = 22 dosare /
2011-2013
o 3 ani (63 dosare) :
• Adrese, referate, note interne = 63 dosare / 2007-2012.
au fost eliminate 626 dosare și 2229 chitanțiere (predate unităților colectoare de
maculatură) în urma selecționării și a aprobării primite de la Arhiva Națională Serviciul Județean Bacău (38742/02.09.2016), următoarele documente cu termen de
păstrare expirat:
o 10 ani (412 dosare):
• Date statistice privind recensământul animalelor = 5 dosare/ 2001-2005
• Note contabile, Fișe contabile, Dări de seamă contabile, Acte și documente
specifice de casierie , Registru de casă, Registre intrare-ieșire ( Direcția
economică- Impozite și Taxe Locale) = 407 dosare / 2004-2005;
o 5 ani (95 dosare și 2229 chitanțiere):
• Lucrări și evidența privind circulația produselor agricole; Lucrări privind
evidența, întreținerea și folosirea pajiștilor; Condica de bilete pentru
dovedirea proprietății animalelor; Certificate de producător ; Lucrări
privind eliberarea de adeverințe pentru șomaj, facultate, școli = 43 dosare
/ 1999-2010;
• Lucrări, avize SOMA (copii) = 18 dosare / 2008-2009
• Cereri ale cetățenilor, agenților economici sau instituțiilor = 9 dosare /
2005-2010;
• Lucrări cu privire la fondul de salrii , procese-verbale, publicații, tematici
ale comisiilor de încadrare și promovare = 25 dosare/ 2008-2010.
• Imprimate cu regim special (chitanțiere) = 2229 buc./2008-2010
o 3 ani (68 dosare):
• Referate, inventare și note interne = 55 dosare / 2007-2011
• Acorduri publicitate = 13 dosare / 2008-2010;
o 2 ani (51 dosare):
• Borderou expediție corespondență =36 dosare / 2012-2013
•

§

Evidența, planificarea și efectuarea concediilor = 15 dosare / 2001-2013
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B. Compartiment informații publice și organizare alegeri
Printre activităţile compartimentului, enumerăm următoarele:
§

§

Gestionarea secţiilor de votare, delimitări secţii de votare, repartizare alegători,
generare liste alegători, radiere persoane, adăugare candidaţi, rapoarte privind lista
secţiilor de votare de rezervă, lista de alegători cu drept de vot radiat, oricare alte
informaţii referitoare la secţiile de votare, persoane cu drept de vot etc.;
În anul 2016 au fost organizate alegeri pentru autorităţile administraţiei publice locale
și alegeri pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.

În anul 2016 au fost radiate din Registrul Electoral 3.128 persoane, din care:
o decedate în UAT şi din alte UAT-uri ale judeţului Bacău - 2427 persoane;
o persoane fără discernământ puse sub interdicţia de a-şi exercita drepturile
electorale prin hotărâre judecătorească şi persoane care au primit prin hotarare
judecatorească definitivă pedepse accesorii şi/sau pedepse complementare conform
prevederilor art.66 din Codul Penal - 150 persoane.
§

Asigură accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001. În anul 2016
au fost înregistrate un număr de 233 solicitări scrise adresate instituţiei noastre.

Din numărul total de solicitări adresate în scris, 87 au fost adresate de către persoane fizice şi
143 de către persoane juridice, din care solicitări inregistrate favorabil - 226.
Reclamații administrative înregistrate - 27, toate soluționate în favoarea instituției.
Plangeri în instanţă formulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.544/2001 – 2, din care:
o pe rol - 1;
o soluționată în favoarea reclamantului – 1.
§

§

Înregistrarea cererilor privind premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani căsătorie.
În anul 2016, 399 de cupluri au beneficiat de premiul pentru împlinirea a 50 de ani de la
căsătorie.
Înregistrarea Declaraţiilor de Avere şi de interese ale consilierilor locali precum şi
transmiterea acestora către Agenţia Naţională de Integritate.

În anul 2016 au fost înregistrate 77 declaraţii de avere şi 71 declaraţii de interese.
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Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri îndeplinește orice alte sarcini trasate
de către șeful de serviciu al Serviciului Juridic și Administrație Locală şi de către Secretarul
Municipiului Bacău.
C. Compartiment informare cetățeni
La nivelul instituţiei, petiţiile se primesc la Registratura Generală a Primăriei municipiului
Bacău.
Aceste petiţii sunt primite în formă olografă, fax sau prin poşta electronică.
Cele care sosesc olograf pe adresa instituţiei noastre se consemnează în Registrul electronic de
Intrare-Ieşire deschis la Registratura Generală a Primăriei municipiului Bacău, se înaintează
spre analiză conducerii care, la rândul ei le repartizează spre rezolvare diferitelor
compartimente sau servicii de a căror competenţă ţine rezolvarea acestora care, la rândul lor
sunt obligate să raspundă în termenul legal de soluţionare.
Lunar sunt aproximativ 2600 de numere alocate (intrări), deci, zilnic aproximativ 130 intrări şi
sunt expediate în medie 650 de plicuri zilnic (ieşiri).
În medie, zilnic, sunt 200 de solicitări din partea cetăţenilor.
Aceste solicitări vizează, în general, următoarele aspecte:
§ informaţii privind actele necesare pentru obţinerea unei locuinţe din fondul locativ de
stat;
§ repartizarea spaţiilor cu desţinaţia de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie;
§ date referitoare la procesul de reabilitare termică;
§ gestionarea câinilor comunitari;
§ întreţinerea spaţiilor verzi;
§ structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al instituţiei;
§ informaţii despre situaţia lucrărilor de asfaltare şi reabilitare străzi;
§ autorizaţii de funcţionare pentru spaţii comerciale, autorizaţii persoane fizice / asociaţii
familiale, autorizaţii taxi;
§ informatii cu privire la D.A.S.;
§ informaţii privind actele necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism şi
autorizaţii de construcţie;
§ hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău ;
§ numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes
public, purtător de cuvânt, responsabil Legea 544/2001;
§ numele şi prenumele persoanelor din conducerea instiţutiei.
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Făcând o statistică a înregistrărilor din Registratura Generală a Primăriei municipiului Bacău
rezultă următoarele aspecte:

SEMESTRUL I
Luna

Extern

Intern

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Total:

2892
2989
3233
2911
2701
2461
17187

699
713
948
871
933
671
4835

Consiliul
Local
28
29
25
31
16
25
154

Contracte
101
79
163
120
117
65
645

Legea
544/2001
20
24
27
16
10
8
105

SEMESTRUL II
Luna
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total:

Extern

Intern

2760
2672
2827
2885
2858
2329
16331

831
877
830
914
1009
914
5375

Consiliul
Local
40
22
37
23
24
39
185

Contracte
82
61
64
66
128
65
466

Legea
544/2001
20
35
48
13
18
18
151

D. Serviciul administrație publică locală și registrul agricol
Serviciul Administraţie Publică Locală şi Registrul Agricol face parte din Direcţia Juridică şi
Administraţie Locală şi exercită activităţi executive care rezultă din legislaţia în vigoare şi din
actele administrative de autoritate emise de Primarul Municipiului Bacău sau adoptate de
către Consiliul Local Bacău.
Activitatea desfăşurată în anul 2016 se concretizează în:
§ Nr. de şedinţe ale Consiliului Local care au fost pregătite: 36, din care 10 şedinţe
ordinare, 25 şedinţe extraordinare şi o şedinţă de constituire a Consiliului Local al
Municipiului Bacău.

38

§
§
§

§
§
§

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate, înregistrate şi comunicate, Nr. hotărâri: 401
Dispoziţii ale Primarului Municipiului Bacău emise – înregistrate şi comunicate, Nr.
dispozitii: 2190
În afara documentelor transmise din oficiu, s-au eliberat, la solicitarea expresă a
direcţiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul primăriei, un număr de
301 copii după dispoziţiile emise de primar şi hotărârile adoptate de consiliul local.
S-au realizat pentru anul 2016 registre electronice pentru înregistrarea dispoziţiilor
şi pentru hotărâri.
Au fost postate pe serverul primăriei
hotărârile adoptate de Consiliul Local al
Municipiului Bacău împreună cu lista cuprinzând titlurile acestora.
Registrul Agricol – au fost completate în registrele agricole un număr de 11.088
poziţii în format scris şi 7656 poziţii de rol agricol în registrul agricol- format
electronic;

Au fost primite un număr de 1100 solicitări din partea cetăţenilor , care au fost soluţionate,
alături de alte solicitări din partea instituţiilor, după cum urmează:
o adeverinţe eliberate - 650 pentru impozite şi taxe şi 450 alte tipuri;
o verificare şi eliberare atestate de producător şi carnete de comercializare a
produselor agricole - 18 + 20;
o formularea unui număr de 22 răspunsuri pentru Serviciul Juridic şi Aplicarea
Legilor Proprietăţii şi Compartiment Evidenţă Contracte;
o verificare si actualizare contracte de arenda - 227 contracte pentru o suprafaţă de
119,00 ha;
o verificare şi completare anexa 23 - 796 buc;
o verificare şi completare anexa 24 - 796 buc.
§

Compartiment Analiză şi Relaţii Consiliul Local - în baza referatelor şi altor documente
prezentate de către direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău sau altor instituţii, au fost pregătite în vederea dezbaterii
în şedinţele Consiliului Local al Municipiului Bacău un număr de 445 de proiecte de
hotărâre, rapoarte, informări.

E. Compartiment autorizare activitate economică și transport
Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport face parte din Direcţia Juridică
şi Administraţie Locală.
In mod concret, activitatea s-a materializat după cum urmează:
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§
§
§

§
§
§
§

§
§

s-a întocmit un număr de 672 autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate pentru
puncte de lucru noi.
s-a prelungit valabilitatea unui număr de 3931 autorizaţii de funcţionare şi profil de
activitate pentru spaţii comerciale care au avut activitate şi în anul 2015.
s-a emis un număr de 169 autorizaţii de amplasare şi profil de activitate pentru
activităţi sezoniere de alimentaţie publică sau comerţ cu ocazia unor manifestări
organizate cu prilejul anumitor evenimente.
s-a emis un număr de 240 autorizaţii de amplasare şi profil de activitate pentru
activităţi sezoniere de alimentaţie publică sau comerţ.
s-a întocmit un număr de 23 acorduri de publicitate pentru activităţi publicitare.
s-au efectuat un număr de 6 modificări în autorizaţiile de funcţionare şi profil de
activitate.
s-a întocmit un număr de 56 de autorizaţii de transport pentru efectuarea serviciului de
transport în regim taxi, un număr de 66 autorizaţii taxi şi s-au vizat la termenul de 5 ani
un număr de 10 autorizaţii de transport, iar la termenul de 1 an, 468 autorizaţii de
transport şi 734 copii conforme a autorizaţiilor de transport(autorizaţii taxi) pentru
efectuarea serviciului de transport în regim taxi.
s-au întocmit şi redactat un număr de 128 adrese şi răspunsuri către instituţii publice,
operatori economici şi către cetăţeni.
s-au încasat taxe directe în valoare de 1.233.236 lei.

6. Direcția Piețelor
Obiectul de activitate:
§ administrează pieţele din Municipiul Bacău, urmărind respectarea legislaţiei în vigoare
privind comerţul în pieţele publice în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi a
utilizatorilor, condiţiile minime de dotare şi regulile generale de funcţionare a formelor
specifice de comerţ şi prestări servicii în aceste zone.
§ menţine un cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă, care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii,
sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.
§ asigură respectarea normelor igienico sanitare, conform normelor legale, pentru
produsele agroalimentare.
Sinteza activităţii pe anul 2016:
Activitatea Direcţiei s-a axat pe asigurarea unui climat corect de desfăşurare a comerţului în
pieţe, Bazarul Milcov, Târgul Auto și Piața de Gros.
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În acest sens au fost organizate în permanenţă controale în pieţe, atât cu personalul direcţiei
cat şi controale mixte, la care au participat și agenţi din cadrul Politiei Locale.
O preocupare permanentă la nivel de direcţie şi în colaborare şi cu sprijinul Poliţiei Primăriei
este asigurarea ordinei si liniştii publice, prin depistarea persoanelor care incalcă normele de
convietuire sociala, ordinea si linistea publica.
Administratorii de piețe au informat utilizatorii piețelor despre modificările legislative în ceea
ce privește Atestatul de producător și Carnetul comercianților, care, prin legea nr. 145 din
2015 au înlocuit vechile Certificate de producător.
Tot în această perioada au fost efectuate următoarele lucrări:
§ Deratizări şi dezinsecţii periodice, conform graficului de periodicitate stabilit în
conformitate cu prevederile legale;
§ S-a întocmit schiţa cadastrală ţi intabulare teren Obor Şerbăneşti;
§ Lucrări de revizii periodice la intalaţiile de aer condiţionat şi la vitrinele frigorifice;
§ Instalația electrică de la pavilionul administrative din Obor Șerbănești a fost refăcută în
totalitate;
§ S-a renovat Micro Piața Cartier CFR, pentru a se asigura un climat igienic pentru
utilizatori, cu precădere populaţia din cartier;
§ Reparaţii curente la toate pieţele, atât cea la reţeaua electrică şi de apă, cât şi zidărit
vopsitorit;
§ Reparaţii curente la instalaţiile sanitare din toare pieţele;
Pe pachetul de programe ECO.NET, au fost întocmite un număr de 5201 facturi şi chitanţe de
încasare, 150 de documente premergătoare Ordinului de plată al facturilor de utilități, servicii
și aprovizionare cu materiale consumabile, cît şi un număr de aprox. 200 Bonuri de mişcare a
materialelor consumabile.
Pe parcursul anului 2016, au fost eliberate un numar de aprox. 498 autorizatii de functionare
si profil de activitate, din care un numar de aproximativ 250 au fost vizate lunar, ca urmare a
achitarii taxei anticipate de ocupare a locului de desfasurare a activitatii.
În anul 2016, au fost organizate licitaţii pentru închirierea spaţiilor situate în Hala Pieţei
Centrale, a meselor libere de pe terasa de Flori a Pieţei Centrale şi a amplasamentelor libere de
contract situate în Obor Şerbăneşti şi Bazarul Milcov, în vederea ocupării lor cu construcţii
provizorii pentru desfăşurarea activităţii de comercializare produse industriale.
Au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din organigramă.
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Activitatea financiar contabilă a direcţiei se prezintă astfel:

Venituri incasate
Total:
Din care:
incasari din vanzare bilete taxe forfetare:
taxe anticipate mese si constructii provizorii autorizate:
taxa eliberare autorizatie de functionare:
chirii:
alte venituri (incasari din anii precedenti, majorari etc.):

Valoare in Lei
5.657.676,35
2.289.703,00
755.463,10
78.044
2.510.956,00
23.510,25

7. Direcția Administrare Baze Sportive
Are în componența trei secții și un efectiv de 36 angajați și are ca principale activități
administrarea eficiența acestora prin menținerea în stare de funcționare a tuturor instalațiilor
și a echipamentelor aferente secțiilor în scopul de a oferi condiții cât mai bune de agrement și
relaxare a cetațenilor Municipiului Bacău dar și sportivilor de performanță ce efectuează
antrenamente și participă la concursuri și competiții pe și în bazele puse la dispoziție de
Primăria Municipiului Bacău.
A. Secția Bazinul de Inot Acoperit:
Acesta oferă:
§ servicii pentru recreerea populaţiei;
§ activităţi didactico – pedagogice prin cursurile de iniţiere înot pentru toate categoriile
de vârstă ale populaţiei;
§ cerinţele practicării sportului de performanţă (înot, sărituri în apă);
§ buna desfăşurare a concursurilor interne şi internaţionale în colaborare cu Federaţia
Română de Nataţie și Pentatlon Modern (FRNPM) şi Federaţia Internaţională de Nataţie
Amatori (FINA).
Astfel numai în anul 2016 s-au desfășurat în incinta bazinului următoarele activițăti sportive și
socio-culturale la care Primăria Municipiului Bacău prin Direcția Administrare Baze Sportive a
fost partener sau inițiator:
§ 18-20 martie – Sărituri în apă- Campionatul Național Seniori+Juniori;
§ 23-27 martie – Campionatul Național Inot-Seniori+Tineret+Juniori;
§ 01-03aprilie – Campionatul Național -Etapa regională a Campionatului Național copii
10-11ani;
§ 15-17 aprilie - Campionatului Național înot –Etapa regională cadeți 12-14ani;
§ 08-10 iulie - Sărituri în apă-Campionatul Național Juniori C+D;
42

§
§
§
§
§

29-31.07- Sărituri în apă- Campionatul Național Seniori+Juniori A+B;
29- 30.10 - “Cupa Bacăului” la înot ediția a IX a;
18-20.11 – Sărituri în apă- Campionatul Național de Juniori C+D;
25- 27.11 - Poliatlon copii-10-11ani la înot;
08 .12 - SWIMATHON- înot;

Pentru buna desfășurare a acestor activități, dar și a celor de agrement D.A.B.S. a efectuat în
anul 2016 o serie de activități de achizție dar și de reparație și întreținere a instalațiilor
electrice,termice dar și a instalațiilor și echipamentelor sportive:
§ reparații / înlocuire trepte scări acces bazine;
§ reparații /înlocuire sisteme scurgere dușuri(bărbați /femei)-montat rigole scurgere;
§ reparații / înlocuire dușuri(bărbați/ femei);
§ igienizare vestiare și săli dușuri;
§ schimbat pompă în subsolul tehnic al Bazinului de Înot;
§ reparații minore la saune(mică și mare);
§ încheiere Contract de mentenanță cu SC AMG SECURITY SRL pentru lucrări de
întreținere și reparații la instalații de alarmare antiefracție, control acces,avertizare
incendiu, ceasoficare și TVCI.
B. Secția Baze Sportive
Această secție are în componență urmatoarele baze sportive:
§ Stadionul Municipal Bacău;
§ Complexul Sportiv “Prof.Constantin Anghelache”;
§ Strandul „Letea”;
§ Baza Sportivă “Lucrețiu Avram”.
Aici își desfășoară activitatea o serie de cluburi, atat de seniori cât și juniori care efectuează
antrenamente,jocuri de pregătire și oficiale.
Astfel pentru a asigura condiții de pregătire cât mai bune sportivilor în anul 2016 s-au efectuat
o serie de reparații și reabilitări,după cum urmează:
La Complexul Sportiv Constantin Anghelache:
§ Reparații cabine oficialități și presa;
§ Reabilitare porți acces baza sportivă;
§ Reparații instalații sanitare;
§ Montare boiler electric;
§ Igienizare cantonament.
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De asemenea, angajații secției efectueză zilnic activități de intreținere a suprafețelor de joc
(cosit, irigat, compactat), de igienizare a tribunelor, a cantonamentului, precum și a celorlalte
spații aferente complexului sportiv.
La Baza Sportivă Lucrețiu Avram:
§ Modernizare cladire administrativă (schimbat uși acces vestiare, montat geamuri
termopan, înlocuită instalația sanitară și de încălzire, înlocuit linoleum din pardoseală)
§ Reaparații instalații termice și sanitare;
§ Montare boiler electric.
§ Achiziționare și montare porți fotbal terenul
Activități curente de întreținere gazon si terenuri (compactat, irigat, tuns, cosit)
La Ștrandul “Letea”:
Ștrandul Letea este un obiectiv de relaxare și agrement pus la dispoziție de Primăria
Municipiului Bacău tuturor cetațenilor municipiului.
Pentru buna desfășurare a activității la Ștrandul Letea, D.A.B.S a întreprins în anul 2016
următoarele lucrări:
§ Reparații rigole bazine;
§ Reparații bazine(vopsit)
§ Lucrări de curățare și amenajare a spațiilor verzi;
§ Lucrări de amenajare a terenului de nisip;
§ Reparatii(vopsit) cabine dressing;
§ Reparații instalații sanitare;
§ Achiziționare bannere de avertizare și de respectare a normelor igienico-sanitare.
De asemenea pentru tot sezonul estival, pe parcursul programului de agrement, pentru
evitarea oricăror accidentări D.A.B.S a încheiat contracte cu societăți abilitate pentru a oferi
servicii de prim ajutor si salvamar.
Angajații D.A.B.S. efectuează regulat activități de înlocuire și tratare a apei și de spălare și
dezinfectare a bazinelor astfel incât să fie asigurate toate condițiile igienico-sanitare impuse de
lege.
C. Secția Intervenții si Administrare Cimitire
În cursul anului 2014 a fost preluat obiectivul Cimitir Uman Sarata II de la Serviciul Investiții a
fost definitivat Regulamentul de Organizare și Funcționare a acestuia, ulterior a fost prezentat
spre aprobare în ședința Consiliului local.Drept urmare în data de 05.07.2015 a fost dat efectiv
în funcțiune. Până în prezent au fost date în folosință aproximativ 1400 de locuri de înhumare.
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De asemenea, pe lângă activitățile curente D.A.B.S a efectuat și o serie de acțiuni și activități
care au venit în completare și în sprijinul activității generale a Primăriei Municipiului Bacău:
§ Organizare în parteneriat cu Federația Română de Tenis și SCM Bacău a evenimentului
–Trofeul Municipiului Bacău la tenis, în perioada 23 mai-1 iunie
§

Sprijinirea compartimentului Învățământ, Cultură, Sănătate în demersuri privind
cabinetele școlare în perioadele de susținere a examemenelor de capacitate și
bacalaureat precum și în campaniile de vaccinare naționale cât și asigurarea asistenței
medicale, în perioada estivală a taberelor școlare.

Pe parcursul anului 2016, Directia Administrare Baze Sportive a încheiat diverse protocoale de
colaborare și contracte de închiriere a bazelor sportive. Veniturile totale au fost de
aproximativ 100.000 lei.

8. Serviciul Resurse Umane și Administrativ
Îmbunătăţirea procesului de instruire profesională:
§ planul anual de instruire interna pe anul 2016 s-a realizat in procent de 20 %;
§ planul anual de perfectionare pe anul 2016 a fost realizat in procent de 54% au
participat la cursuri de perfectionare un numar de 191 de salariati, ne-am axat pe
instruirea interna, s-a elaborat plan de instruire interna, cu tematica, lectori, care s-a
finalizat si s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Atragerea de personal şi reţinerea forţei de muncă în instituţie (vizând reducerea fluctuaţiei,
creşterea siguranţei în muncă) bine pregătit profesional pentru realizarea unui serviciu public
de calitate.
La finele perioadei de referinta, gradul de ocupare a posturilor din Primaria Municipiului
Bacau era de 89.3%, in conditia in care numarul de personal pentru Primaria Municipiului
Bacau a fost diminuat prin HG nr. 77/2013, cand posturile vacante si blocate au fost desfiintate.
De mentionat faptul ca gradul de ocupare a posturilor din Primaria Municipiului Bacau, la
finele perioadei de referinta este egal cu cel de la inceputul perioadei.
S-au îmbunătăţit rezultatele evaluărilor profesionale., la functionarii publici din totalul de 170
functionari publici evaluati 98,80 % au calificativul F.B. Pentru imbunatatirea performantelor
profesionale ale functionarilor publici, pentru anul 2016, s-a avut in vedere ca in Planul de
instruire profesionala sa fie incluse teme din activitatea specifica fiecarui compartiment. De
asemenea s-a observat ca perfectionarile externe au adus un suflu nou in modul de desfasurare
a activitatilor.
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Pentru personalul contractual, din 351 de salariati evaluati, 232 au obtinut calificativul FB
66 %, 100 calificativul Bine 28,5%, 19 satisfacator 5,5%.
Fata de anul 2015 s-a simtit o imbunatatire a performantelor profesionale ale salariarilor
contractuali,deoarece pentu anul 2016 s-a avut in vedere ca in Planul de instruire profesionala
sa fie incluse tematici din Indicatorul tarifar de calificare (pentru muncitorii calificati).
Calificativul de satisfacator a fost acordat muncitorilor necalificati care au probleme de
comportament la serviciu, au fost analizati in comisia de disciplina si o parte din ei au fost
sanctionati cu concediere.
Evidenta functionarilor publici si a personalulu contractual
Toate modificarile referitoare la raportul de serviciu ale functionarilor publici si ale
contractelor individuale de munca ale personalului contractual au fost evidentiate in REVISAL
– programul informatic al ITM-ului si in programul informatic al ANFP.
Dosare profesionale
Zilnic toate documentele referitoare la activitatea profesionala au fost trecute in in programul
electronic si in dosarele profesionale ale functionarilor publici si ale personalului contractual.
S-a acordat asistenta de specialitate tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local.
S-au solutionat in termen sesizarile/ reclamatiile referitoare la serviciile prestate de catre
Primaria municipiului Bacau;

9. Serviciul gestionarea câinilor fără stăpân
La 31.12.2016 în adăpostul primăriei Bacău se aflau 2508 câini care sunt sterilizați.
Pe parcursul anului 2016, personalul serviciului a efectuat activități de capturare, vaccinare
antirabică, deparazitare, sterilizare, adăpostire, hrănire, ingrijira, curățenie pentru întreg
efectivul de animale din adăpost.
Rezultatele în cifre obținute în 2016 sunt următoarele:
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În ultimele 3 luni ale anului 2016 s-au efectuat activități de mărire a capacității de cazare a
câinilor în adăpost.
S-au construit padocuri noi constând din 86 boxe care vor asigură cazarea a 344 câini.
De asemenea, s-au demarat lucrări de construire a unei rețele de alimentare cu apa a
padocurilor noi, cât și a celor existențe care nu dispun de apa curentă.
Tot în ultimele 3 luni ale lui 2016 am reușit, în urma instituirii de către noul management a
unui program de capturare eficient, să mărim numărul de câini capturați lunar. Comparativ cu
perioadă similară a anului anterior (2015), situația se prezintă astfel:

47

Am primit susținere din partea unor ONG-uri și persoane fizice din Germania, Franța, SUA și
România care au decis să se implice în ajutorarea câinilor din adăpostul primăriei Bacău cu
hrană, cuști și materiale de construcții.
Sperăm că dezvoltarea adăpostului și îmbunătățirea condițiilor atât pentru câini, cât și pentru
personalul adăpostului, să continue, ajungând la un nivel de normalitate.

10. Compartiment Protecție Civilă
A. Pe linia pregătirii de protecţie civilă, situaţiilor de urgenţă şi apărare împotriva
incendiilor
Obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora
§

§

Perfecţionarea şi specializarea personalului Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă, Centrului Operativ, Celulelor de Urgenţă, a personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor, serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, pentru a fi în măsură să participe la
prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, produse pe timp de
pace sau război şi la misiuni umanitare;
Apropierea activităţii preventive de cetăţean şi comunitate prin impunerea competentă
şi profesionistă a unor standarde ridicate de cunoaştere şi aplicare a legilor de către
factorii responsabili şi cetăţeni, creşterea ponderii educaţiei preventive desfăşurate în
rândul acestora, angrenarea în mai mare măsură a populaţiei, comunităţilor şi factorilor
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§

§
§

responsabili la realizarea unui grad ridicat de autoprotecţie care, evident, duce la
îmbunătăţirea nivelului de protecţie a vieţii şi proprietăţii;
Optimizarea organizării activităţii de planificare şi desfăşurare a pregătirii pentru
răspuns, în cazul situaţiilor de urgenţă, a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă,
Centrului Operativ, Celulelor de Urgenţă, a personalului de specialitate cu atribuţii în
domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor, serviciilor voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare;
Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
Îmbunătăţirea continuă a înzestrării prin derularea programelor de achiziţionare a
tehnicii, aparaturii şi materialelor specifice apărării împotriva incendiilor şi protecţiei
civile.

Procesul de instruire s-a desfăşurat în condiţii bune, punându-se accent pe formarea
deprinderilor practice in vederea ducerii la îndeplinire a acţiunilor de intervenţie.
Compartimentul a acordat o atenţie deosebită ridicării capacităţii de conducere, de
perfecţionare a deprinderilor în folosirea aparaturii, a tehnicii şi materialelor din dotare
precum şi de cunoaştere a formelor şi procedeelor de limitare şi înlăturare a dezastrelor.
Organizarea pregătirii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă
Anul de pregătire a început la 01.01.2016 şi s-a încheiat la 31.12.2016, fiind precedat de
activităţi pentru începerea acestuia.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a realizat pe niveluri de competenţă, structuri
funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel:
§ Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală ;
§ Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a personalului
centrului operativ cu activitate temporară şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de
protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul securităţii la incendiu, a
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile securităţii la incendiu şi protecţiei
civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă;
§ Pregătirea salariaţilor;
§ Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ (cadre didactice, preşcolari, elevi şi
studenţi);
§ Pregătirea populaţiei neîncadrate în muncă.
Evidenţa şi evaluarea pregătirii
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Pentru anul 2016, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, instituţiile publice şi
operatorii economici clasificaţi din punct de vedere al riscurilor identificate, au întocmit
următoarele documente de planificare şi evidenţă:
§ Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2016 – s-a înaintat la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. C-tin Ene” al Judeţului Bacău în 15 zile
calendaristice de la emiterea Ordinului Prefectului, în vederea avizării de către
inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. C-tin Ene” al Judeţului
Bacău şi s-a aprobat prin dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de
urgenţă (primarul) sau decizia preşedintelui celulei de urgenţă (directorul, managerul
instituţiei publice, societăţii comerciale);
§ Graficul cu principalele activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2016;
§ Planul executării controalelor de prevenire, conform O.M.A.I. nr. 160 din 23 februarie
2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si
finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile
voluntare si private pentru situaţii de urgenţă;
§ Programul de pregătire profesională anuală şi lunară pe teme şi exerciţii a SVSU/SPSU;
§ Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute s-a ţinut la nivelul fiecărei entităţi unde sa organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia
necesară.
Organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor, exerciţiilor, aplicaţiilor, şi concursurilor
şcolare:
§

§
§

§

în conformitate cu „Planul cu principalele activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă”
în anul 2016 la nivelul municipiului Bacău s-au executat 2 antrenamente de înştiinţareavertizare-alarmare, semestrial, cu membrii C.L.S.U şi C.O. S-au desfăşurat în data de
26.01.2016 şi 01.11.2016;
antrenamente lunare cu reţeaua Radio 22 a ISUJ Bacău prin aparatul radio Zefir cu
frecvenţele special atribuite;
în data de 28.09.2016 s-a desfăşurat în Municipiul Bacău EXERCIȚIUL DE ALARMARE
PUBLICĂ cu Tema: Activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a Centrului
Operativ și a Compartimentului de Protecție Civilă, pentru cunoașterea, organizarea și
desfășurarea
activităților
de
înștiințare,
prealarmare,
avertizarea
și
alarmarea/evacuarea(pentru gestionarea unei situații de urgență specifice riscurilor
identificate la nivelul Municipiului Bacău);
în data de 29.11.2016 s-a executat în cadrul Sediului Principal al Municipiului Bacău un
exerciţiu cu Tema ,,Activitatea personalului desemnat şi a salariaţilor din cadrul
Municipiului Bacău - Sediul Principal, pentru, înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
salariaţilor şi pentru ducerea acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor unui
cutremur de pământ”
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§

§
§

în luna mai 2016 au fost planificate concursuri de protecţie civilă cu tematică de
prevenire şi intervenţie la dezastre ,,CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”, Etapa pe Municipiul
Bacău cu instituţiile şcolare, clasele V-VIII şi IX-XI. Au fost realizate în data de
04.05.2016 cu clasele V-VIII, respectiv cu clasele IX-XI în data de 05.05.2016.
Căştigătorii la clasele V-VIII au fost echipajele cu elevi de la Şcoala Gimnazială ,,NICU
ENEA”, iar la clasele IX-XI câştigătorii au fost echipajele cu elevi de la Colegiul Tehnic
,,DUMITRU MANGERON”.
pregătirea echipajelor de elevi ocupante ale locului I la concursul şcolar cu tematică de
protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” faza pe Municipiul Bacău, la faza judeţeană;
participarea personalului compartimentului de protecţie civilă la faza judeţeană a
concursului şcolar cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” pentru
asigurarea tehnică a desfăşurării concursului.

B. Sistemul de înştiinţare – alarmare
Permite primirea şi transmiterea mesajelor de înştiinţare-alarmare, avertizarea populaţiei în
situaţia unor atacuri aeriene sau producerii unor dezastre, precum şi schimbul de informaţii
necesar cunoaşterii realităţii pe teritoriul localităţii în vederea luării deciziilor pentru
conducerea şi coordonarea acţiunilor de intervenţie.
În conformitate cu Planul cu principalele activităţi al compartimentului în anul 2016 s-a
efectuat în lunile martie - aprilie, verificarea sistemului de înştiinţare alarmare proprietatea
Consiliului Local Bacău şi a operatorilor economici de pe raza Municipiului, iar toate
defecţiunile constatate au fost remediate în timp util de personalul specializat al
compartimentului împreună cu personalul Divizei Operaţiuni Est Bacău din cadrul Telekom şi
personalul din echipele de alarmare ale operatorilor economici şi a fost adus în stare de
operativitate.
Sistemul de alarmare existent la această dată în municipiul Bacău este depăşit moral şi fizic
având o durată de funcţionare de peste 32 ani, costurile pentru întreţineri şi reparaţii sunt din
ce în ce mai mari de la un an la altul, iar sistemul poate deveni în orice moment neoperativ,
deoarece este dependent 100% de alimentarea cu energie electrică şi cu circuit telefonic
pentru acţionare de la distanţă.
Sistemul de alarmare asigură acoperirea în procent de 100% a gradului de audibilitate a
localităţii.
Centralizarea mijloacelor de alarmare care îndeplinesc condiţii tehnice pentru acest lucru este
realizată în proporţie de 98%.
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S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale « Bistriţa » Piatra Neamţ, în urma studiului de
avertizare-alarmare a localităţilor în aval de acumularea « Izvorul Muntelui » în cazul ruperii
barajului, a dispus instalarea în municipiul Bacău a unui număr de 12 locaţii de sirene
electronice de diferite puteri, 8 din aceste locaţii sunt pe domeniul public.
C. Protecţia populaţiei, salariaţilor şi bunurilor materiale
Pentru pregătirea şi protecţia populaţiei, salariaţilor şi bunurilor materiale s-au executat
următoarele activităţi:
§ întocmirea de documentaţii, teme, măsuri referitoare la situaţii de urgenţă şi publicarea
acestora în presa locală, cât şi distribuirea de afişe, pliante specifice în domeniul
situaţiilor de urgenţă, către populaţie şi salariaţi;
§ întocmirea planificării verificărilor la adăposturile de protecţie civilă aflate în
administrarea Consiliului Local Bacău , verificarea adăposturilor şi întocmirea unui act
de constatare în urma verificărilor;
§ întocmirea şi avizarea actului de constatare în urma verificării adăposturilor de
protecţie civilă din administrarea Consiliului Local Bacău;
§ întocmirea planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor
accidentale la nivelul Municipiului Bacău pe perioada 2016-2017;
§ actualizarea „Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice
provocate de cutremure” al Municipiului Bacău si aprobarea lui;
§ actualizarea „Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice
provocate de cutremure” al Primăriei municipiului Bacău si aprobarea lui;
§ actualizarea dispoziţiei privind componenţa Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă şi a Centrului Operativ;
§ primirea, monitorizarea avertizărilor hidrologice, atenţionărilor meteorologice şi luarea
tuturor măsurilor pentru necesare pentru prevenţie;
§ organizarea taberei de sinistraţi din str.Calea Moldovei nr.96-98 prin participarea
personalului compartimentului la acţiuni de curăţenie şi întreţinere;
§ organizarea şi funcţionarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de distribuţie a apei
potabile (7 puncte) pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra
populaţiei.
D. Activităţi specifice pe linie de apărare împotriva dezastrelor
Pe teritoriul municipiului Bacău sunt identificate zone cu un grad ridicat expuse la:
§ inundaţii care ar putea fi datorate revărsării pâraielor ce tranzitează municipiul şi a
râului Bistriţa;
§ inundaţii datorate evacuării controlate a apei din acumulările Bacău I şi II şi Lac
Agrement;
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§
§

§

§
§

§

de menționat intervențiile pe linie de inundații din lunile iunie și august la nivelul
localității;
accidente chimice datorate unor avarii, defecţiuni sau atacuri teroriste la operatorii
economici deţinători de substanţe toxice industriale şi explozive şi aici putem enumera
următorii operatori economici, S.C.Agricola Internaţional – S.C.Dry Salami (amoniac),
Abator (amoniac) şi S.C.Petrom – Sucursala Bacău (carburanţi, lubrifianţi);
accidente chimice, biologice şi nucleare prin accidente pe căile de comunicaţii, rutiere,
feroviare, aeriene şi aici trebuie precizat, căile rutiere şi căile ferate trec chiar prin
mijlocul municipiului, iar în cazul unui accident ar fi contaminate un număr mare de
persoane, aeroportul, este obiectivul la care se pot produce accidente pe calea aerului,
ţinînd cont că pe acelaşi aeroport are şi Ministerul Apărării Naţionale activitate şi au
existat situaţii în care s-au produs accidente aviatice cu avioane utilitare pe teritoriul
municipiului;
atacuri teroriste cu substanţe chimice, biologice şi nucleare;
mişcări seismice, având în vedere că municipiul Bacău se află în zona 7 de seismicitate
pe scara Richter, iar în urma expertizelor efectuate la anumite blocuri de locuinţe de pe
raza municipiului s-a constatat că avem locuinţe care vor fi afectate în cazul unui seism
major, locuinţe încadrate la risc I;
risc de explozie generate de prezenţa unor emanaţii de gaze din sol la ansamblul de
locuinţe ANL Gherăieşti din municipiul Bacău, unde conform HOTĂRÂRII Nr.1/2016 a
CJSU Bacău, Municipiul Bacău, a avut de aplicat și de executat o serie de măsuri în zona
de risc, din care, numai o parte au fost finalizate, din lipsă de fonduri bănești.

Alte activități executate pe linia de apărare împotriva dezastrelor, pregătirii economiei și a
teritoriului pentru apărare, evidență militară și mobilizare la locul de muncă, reorganizarea
protecției civile și a managementului situației de urgență.

11. Unitatea Municipală pentru Monitorizare
Unitatea Municipală pentru Monitorizare a luat fiinţă în temeiul art.5, alin.(2) din HG nr.
246/2006 pentru aprobarea “Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor
comunitare de utilitati publice”, prin HCL nr.121/2007, completată prin HCL nr.265/2007 şi
modificata prin HCL nr.442/2007, HCL145/2009, HCL nr. 235/2011.
In decursul anului 2016, Compartimentul U.M.M. a elaborat rapoarte de monitorizare si
evaluare pentru fiecare tip de serviciu comunitar de utilitate publica si le-a inaintat
autoritatilor de management care gestioneaza instrumente structurale si programe
operationale cu impact in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice si organismelor
abilitate ale statului ( Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Consiliul
Concurentei, ANRSC, ANRE, Institutia Prefectului- Judetul Bacau, Consiliul Judetean Bacau).
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Aceste servicii sunt prestate de Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, - serviciul
public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, S.C. CRAB
S.A. – serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, S.C. SOMA S.R.L. – serviciul de
salubrizare , S.C. Transport Public S.A.- serviciul de transport public local.
Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare a analizat si avizat propunerile de
ajustare si modificare a preturilor si tarifelor inaintate de operatorii serviciilor comunitare de
utilitati publice, cu respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de
reglementare competente.
In decursul anului 2016 compartimentul U.M.M. a promovat urmatoarele proiecte de H.C.L.
referitoare la serviciile comunitare de utilitati publice, dupa cum urmeaza:
§ HCL nr.26/05.02.201 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2016 la patrimoniul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau
§ HCL nr.27/05.02.2016 privind modificarea HCL nr. 103/2010 privind aprobarea darii
in administrare catre Directia Servicii Publice a unor activitati din cadrul serviciului de
salubrizare al Municipiului Bacau
§ HCL nr.29/05.02.2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2016 al
Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.
§ HCL nr.30/05.02.2016 privind modificarea HCL nr.228/20.10.2014, ca urmare a
diminuarii cotei standard de TVA de la 24% la 20% conform Legii nr. 227/2015,
incepand cu facturile emise in luna ianuarie 2016.
§ HCL nr.31/05.02.2016 privind modificarea preţului/tarifului pentru serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin HCL nr.15/27.01.2014, urmare a
diminuarii cotei standard de TVA
§ HCL nr.77/31.03.2016 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2016 la patrimoniul «
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău » .
§ HCL nr. 110/05.04.2016 privind modificarea HCL nr. 186/12.09.2014 privind
aprobarea infiintarii societatii "Thermoenergy Group SA" Bacau si abrogarea HCL nr.
259 din 31.07.2013
§ HCL nr.111/05.04.2016 privind diminuarea cotei standard de TVA si mentinerea
tarifelor pentru serviciile de transport public local la nivelul celor aprobate prin HCL nr.
248 din 31.07.2013.
§ HCL nr.155/09.05.2016 privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in
Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau
§ HCL nr.226/17.08.2016 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al
Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componenţa organelor de conducere ale
societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este
acționar/ asociat.
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§

HCL nr.240/31.08.2016 privind aprobarea modificării şi completării Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
HCL nr.241/31.08.2016 pentru darea în administrare către Serviciul Public de
Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în Judetul Bacău a
activităţii de administrare a celulei II a depozitului de deşeuri Nicolae Bălcescu şi
aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a
depozitului de deşeuri Nicolae Bălcescu
HCL nr.242/31.08.2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalităţii de
gestiune a activităţii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de
deşeuri realizat prin Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în
Judeţul Bacău”
HCL nr.255/12.09.2016 privind aprobarea modificării și completării Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.
HCL nr.264/21.09.2016 privind aprobarea unor măsuri privind administrarea Societăţii
Thermoenergy Group SA Bacău .
HCL nr.265/21.09.2016 privind constituirea unei comisii de analiză a activităţii SC
Compania Regională de Apă Bacau SA şi a cauzelor care au dus la producerea avariilor
intervenite la aducţiunea de apă de la Valea Uzului, în urma cărora alimentarea cu apă a
întregului oraş a fost sistată
HCL nr.300/31.10.2016 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de
eliminare/depozitare a deşeurilor la Celula II a depozitului judeţean de deşeuri conform
Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul
Bacău.
HCL nr.329/29.11.2016 privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/2014 privind
aprobarea înfiinţării societăţii ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău.
HCL nr.352/06.12.2016 privind aprobarea înfiinţării SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE
MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcţiei
Salubrizare Agrement Parcuri şi a Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi
intervenţii operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Bacău.
HCL nr.356/06.12.2016 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA
Bacău.
HCL nr.361/19.12.2016 privind modificarea preţului/tarifului pentru serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HCL nr. 15/27.01.2014, urmare a
diminuării cotei standard de TVA
HCL nr.369/29.12.2016 privind modificarea HCL nr. 228/20.10.2014, ca urmare a
diminuării cotei standard de TVA de la 20% la 19% conform Legii nr. 227/2015,
începand cu facturile emise în luna ianuarie 2017.
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HCL nr.370/29.12.2016 privind modificarea unor tarife pentru titlurile de călătorie
practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2017 prin diminuarea
cotei standard a taxei pe valoare adaugată.

În anul 2016, Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare a asigurat suportul
tehnic de specialitate necesar înfiinţării Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA,
elaborând Actul Constitutiv al societăţii şi demarând diligenţele necesare pentru inscrierea
acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bacau.
În decursul anului 2016 Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare a demarat
procedurile de achiziţionare a serviciilor de consultanţă în vederea încheierii contractelor de
delegare a serviciilor publice in Municipiul Bacau (Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea
căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul
public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
Iluminatul public), iar în prezent oferă suportul tehnic necesar elaborării documentaţilor
necesare pentru finalizarea contractelor menţionate.

12. Compartiment secretariat, protocol și audiențe
Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul acestor Compartimente și-au
desfășurat activitatea cu sprijinul tuturor Direcțiilor și Serviciilor din cadrul instituției,
eforturile unindu-se în vederea consolidării comunicării intre cetăţeni şi administraţia publică
locală, in ambele sensuri, contribuind la inlăturarea obstacolelor in calea comunicării.
Având o importanță deosebită în cadrul instituției, fiind o interfață între administrația publică
locală și cetățeni, activitatea s-a desfășurat pe linia:
§ preluării sesizărilor, reclamațiilor, solicitărilor ce țin de activitatea instituției,
§ identificării, din solicitările cetățenilor, a problemelor ce se cer a fi rezolvate, stabilirii
compartimentelor cu competențe în soluționarea acestor probleme și îndrumării
cetățenilor în acest sens, solicitându-se persoanelor competente soluționarea
problemelor conform legislației în vigoare,
§ urmăririi solicitărilor și modul de soluționare,
§ oferirii informațiilor de interes public solicitate verbal de cetățeni, iar pentru
informațiile publice la care nu pot răspunde verbal, oferirea de formulare prevăzute de
legislație,
§ primirii sesizărilor venite pe e-mail-ul instituției și repartizarea acestora
compartimentelor competente,
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oferirii de informații, în limita competențelor și îndrumarea cetățenilor către serviciile
specializate în vederea soluționării problemelor ridicate de acestia, în măsura în care
cererile sunt posibile, licite și morale și țin de competența instituției.

În activitatea curentă s-a folosit preponderent, pe lângă informațiile prezentate verbal
persoanelor care s-au deplasat la sediul instituției și corespondența telefonică și electronică.
Administraţia publică trebuie să răspundă, în limita legilor, la toate interesele şi nevoile
cetăţenilor, cum ar fi eliberarea de acte (certificate, dovezi, adeverinţe), să apere drepturile şi
interesele cetăţenilor prin măsuri de ocrotire socială (instituiri de tutele, curatele, ocrotirea
familiei, ajutoare sociale diferite etc.).
Astfel, făcând o statistică în ceea ce privește situația solicitărilor transmise instituției noastre,
menționăm faptul că acestea au fost primite:
§ pe adresele de e-mail:
contactprimarie@primariabacau.ro,
informarecetateni@primariabacau.ro,
primaria@primariabacau.ro;
Total anul 2016 = 575
§ pe site-ul www.primariabacau.ro – formularul petiții on-line;
Total anul 2016 = 243
§ pe site-ul www.domnuleprimar.ro;
Total anul 2016 = 53
§ la nr. de telefon 0234-984 – Telefonul cetățeanului;
Total anul 2016 = 251
§ cereri de audiență la conducerea instituției;
Total anul 2016 = 365
În continuare, activitatea funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul acestor
Compartimente va fi îndreptată spre eficientizarea relațiilor publice prin transparența
activităților desfășurate de autoritatea publică locală, care va creea cetățenilor posibilitatea de
a fi permanent informații cu privire la tot ce se întâmplă și va conduce la creșterea încrederii
cetățeanului în instituțiile statului.
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Capitolul 4
Activitatea entităților publice sub autoritatea
Consiliului Local

1. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău
Funcţionează ca instituţie publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Bacău, cu personalitate juridică, în conformitate cu art. 113 din Legea 292/2011
a asistenţei sociale şi art. 2 din Hotărârea nr. 90 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenta socială, cu
modificările şi completările ulterioare.
Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău este coordonată de Primarul Municipiului
Bacău si are ca obiect principal de activitate înfăptuirea masurilor de protecţie si asistenta
sociala adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru protejarea persoanelor
care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea
sa-si asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea
socială.
A. Biroul Protecția Copilului
În conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecţiei copilului, Biroul Protecţia
Copilului desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi în
dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului
de familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum şi alte acţiuni care vizează
respectarea drepturilor copilului. În acest scop activitatea inspectorilor/inspectorilor de
specilitate din Biroului Protecţia Copilului este centrată pe următoarele aspecte.
Obiectivele biroului protecţia copilului, în 2016:
§ Prevenirea şi reducerea abandonului copiilor de către proprii părinţi, prin sprijinirea
familiilor aflate în situaţii dificile;
§ Participarea activă la continuarea procesului de descentralizare a sistemului de
protecţie a copilului prin diversificarea serviciilor de prevenire a abandonului copiilor
şi protecţie a acestora prin responsabilizarea comunităţii cu privire la problemele
propriilor copii;
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§
§

Oferire de servicii alternative instituţionalizării;
Dezvoltarea şi profesionalizarea resurselor umane care intervin în sistemul de protecţie
a copilului prin asigurarea formării permanente a personalului din sistem.

În conformitate cu aceste obiective generale, cu legislaţia privind drepturile copilului şi a
atribuţiilor ce le revin, inspectorii Biroului Protecţia Copilului au efectuat în perioada anul
2016 un număr total de 2948 anchete, adrese, raspunsuri, rapoarte , referate, ş.a.
Obiectivele biroului protecţia copilului pentru anul 2017:
Având în vedere că scopul central al activităţii de protecţie a copilului constă în diminuarea
ponderii îngrijirii de tip rezidenţial şi dezvoltarea unui sistem alternativ destinat îngrijirii
copilului aflat în dificultate, centrat pe crearea şi multiplicarea de servicii comunitare de
prevenire a abandonului şi instituţionalizării, obiectivele vizează următoarele aspecte:
§ Reducerea numărului de copii ocrotiţi în sistem rezidenţial;
§ Creşterea numărului de copii care beneficiază de servicii de prevenire a abandonului şi
instituţionalizării;
§ Creşterea numărului de copii reintegraţi în familie;
§ Creşterea numărului de servicii alternative oferite copilului aflat în dificultate (centre
de zi, centre pentru copilul victimă a abuzului, adăposturi pentru mamă şi copil victime ale violenţei);
§ Scăderea numărului de copii abandonaţi (prevenirea abandonului prin programe de
planning familial, susţinerea familiilor monoparentale şi a celor cu venituri reduse);
§ Colaborarea cu medicii de familie şi cu reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ.
§ Colaborarea cu diferite fundaţii de pe raza municipiului Bacău/ţară în vederea sprijinirii
copiilor proveniţi din familii cu venituri modeste sau cu risc crescut de abandon.
§ Consilierea părinţilor în vederea îndrumării adolescenţilor către Centrul de Resurse
pentru Adolescenţi Bacău
§ Includerea parintilor in programe de educatie parentala cu sprijinul Centrului de
resurse pentru adolescenti Bacau
§ Consilierea parintilor in vederea delegarii unei persoane de ingrijire in conformitate cu
prevederile HG 691/2015
B. Biroul Prevenire și Combatere a Sărăciei
Biroul Prevenire şi Combatere a Sărăciei funcţionează în cadrul Direcției de Asistenţă Socială a
Municipiului Bacău având ca obiect principal de activitate: protejarea persoanelor singure sau
a familiilor care, din cauza unor factori de natură economică, psihică, fizică sau socială nu-şi pot
asigura singure nevoile sociale, încadrându-se astfel în categoria persoanelor marginalizate
social.
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Obiectivele biroului prevenire și combatere a sărăciei:
§ Prestaţii acordate pentru anul 2016:
o Prestaţii acordate în anul 2016 – buget de stat:
Nr.
Crt.

Denumire ajutor

1

Ajutor social

2

OUG 70/2011 (lemne)

Nr. Dosare /
Nr. Beneficiari
Dosare 223/361
beneficiari
83 dosare

Cheltuit
0 Lei
13717 Lei

o Prestaţii acordate în anul 2016 – buget local:
Nr.
Crt.

Denumire ajutor
Ajutor lemne – beneficiari ajutor
social
Ajutor urgență
Ajutor de înmormântare VMG

1
2
3
§

Cheltuit

114 dosare

27956 Lei

81 dosare
4 dosare

165189 Lei
3880 Lei

Beneficiari de masă la Cantina Municipală pe anul 2016 – în medie 10 beneficiari/lună:
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

§

Nr. Dosare /
Nr. Beneficiari

Total Beneficiari
9
0
11
22
21
23
13
0
0
9
0
0

Total Dosare
4
0
4
11
12
13
5
0
0
7
0
0

Efectuarea în teren de anchete sociale pentru diferitele motive ale solicitanţilor cum ar
fi:
o întocmirea de dosare și efectuarea de anchete sociale pentru acordarea
ajutorului social în baza Legii 416/2001 – 125 cereri din care 110 au fost
soluţionate favorabil;
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§

§

§

§
§
§

o anchete sociale pentru acordarea de masă la cantina socială în baza Legii
208/1997 – 110 cereri din care 66 au fost soluţionate favorabil;
o asigurarea de servicii în cadrul Centrului de Cazare Temporară pentru
Persoanele fără Adăpost, respectiv cazare și servicii colaterale pentru 20
persoane și masă pentru 20 persoane/zi, în perioada noiembrie 2015-martie
2016;
o ajutoare de urgenţă – 95 cereri, din care aprobate – 81 dosare;
o ajutoare de urgență acordate familiilor beneficiare de ajutor social ca urmare a
decesului unui membru/persoana singură- 4 dosare;
o anchete sociale pentru completarea dosarului de locuinţă socială – 69 ;
o anchete sociale ca urmare a înscrierii în audienţă a cetăţenilor la Primarul
Municipiului Bacău - 58;
o anchete socicale privind acordarea sprjinului financiar pentru diverse trebuinţe 71;
o anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor Spitalului Județean de
Urgență Bacău, anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău – 25;
o anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor unor diverse instituții și
petenți– 41;
o eliberarea de adeverințe - negații pentru completarea dosarului la E on Electrica
în vederea încadrării în tariful social;
Întocmirea şi tehnoredactarea anchetelor sociale conform celor constatate în teren;
întocmirea răspunsurilor pentru petenţi, conform legislaţiei în vigoare, în termen legal;
sesizarea în scris, respectiv redirecţionarea petiţiilor în conformitate cu prevederile
legale, către instituţiile de competenţă, acolo unde este cazul – 459;
Primirea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pe perioada
sezonului rece 2015- 2016 –83 cereri aprobate și 1 cerere respinsă.
Primirea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței cu energie electrică pe perioada sezonului rece 2015- 2016,
precum și efectuarea anchetelor sociale conform prevederilor legale - 23 cereri
aprobate și 1 cerere respinsă.
Eliberarea de abonamente pentru transportul public pentru veteranii de război, văduve
de veteran, eroii Revoluţiei din decembrie 1989 şi pensionarii de urmaş;
Eliberarea de tichete valorice pentru categoriile de persoane defavorizate – pensionari.
Alte activităţi, survenite urmare a unor situaţii deosebite.

C. Biroul Persoane Vârstnice și cu Handicap
Grupuri țintă:
§ persoane vârstnice
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§
§
§
§

persoane cu handicap
persoane aflate in centre rezidenţiale de recuperare şi reabilitare sau care solicită
internarea într-un centru
asistenţi personali şi reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap grav
persoane aflate în situaţie de risc şi solicită internare în căminul pentru persoane
vârstnice

Activitate:
§

§

§

§

§
§
§

§
§

efectuarea unui număr de 2032 anchete sociale în vederea completării dosarului depus la
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pentru evaluarea şi
reevaluarea medicală a persoanei, în vederea obţinerii unui grad de handicap, pentru a
beneficia de facilităţi, conform legislaţiei în vigoare;
efectuarea unui număr de 160 anchete sociale în vederea completării dosarului depus la
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru internarea persoanelor cu
handicap în centre de recuperare şi reabilitare din judeţul Bacău precum şi reevaluarea
persoanelor deja internate;
efectuarea anchetelor sociale şi întocmirea documentaţiei necesare pentru întocmirea sau
prelungirea contractelor de muncă a unui nr de 219 asistenţi personali angajaţi de către
Direcţia de Asistenta Sociala Bacău.
întocmirea a 273 dosare noi de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu
handicap grav sau reprezentanţii lor legali conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi
Ministerului Administraţiei Publice nr.794/380 din 18.12.2002, privind modalitatea de plata a
indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav,
precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;
întocmirea a 48 de dosare de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice,
întocmirea şi eliberarea a 78 adeverinţe pentru persoanele cu handicap - nevăzători;
prelungirea acordării indemnizaţiei de însoţitor conform Ordinului Ministerului Sănătăţii si
Ministerului Administraţiei Publice nr. 794/380 din 18.12.2002, privind modalitatea de plată
a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav,
precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal în baza certificatului de
încadrare în grad de handicap nou emis;
verificarea activităţii asistenţilor personali la locul de muncă respectiv domiciliul persoanei cu
handicap grav prin întocmirea fişelor de monitorizare;
actualizarea dosarelor persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor legali ai acestora
consemnând modificările cuvenite, respectiv:
o obţinerea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap al persoanei cu
handicap;
o schimbarea domiciliului bolnavului;
o schimbarea domiciliului reprezentantului legal;
o schimbarea privind starea civilă a reprezentantului legal sau persoanei cu handicap;
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§
§
§

§

o decesul bolnavului;
o decesul reprezentantului legal;
o schimbarea opţiunii persoanei cu handicap grav cu privire la modul de acordare a
indemnizaţiei de însoţitor;
întocmirea lunară a listelor cu beneficiarii indemnizaţiei de însoţitor şi verificarea statelor de
plată ale acestora.
întocmirea rapoartelor de evaluare pentru persoanele vârstnice îngrijite la domiciliu în
colaborare cu organizaţiile non-guvernamentale a unui nr de 200 persoane beneficiare lunar,
consilierea persoanelor care au solicitat informaţii cu privire la orice problemă a persoanelor
cu probleme de sănătate, persoane cu handicap, persoane vârstnice, în vederea obţinerii unor
facilităţi în baza legislaţiei în vigoare.
întocmirea răspunsurilor în scris la 80 sesizări ale unor persoane sau instituţii de stat sau
private, cum ar fi Instituţia Prefectului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, Poliţia Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Bacău.

D. Biroul Alocații Familiale
Obiectul de activitate al Biroului Alocaţii Familiale constă în punerea în aplicare a legislaţiei în
vigoare în domeniul protecţiei sociale a familiei şi a copilului prin acordarea drepturilor legale
cuvenite familiilor cu copii în întreţinere, care se încadrează în reglementările legale.
Statistica dosarelor
§

Alocația pentru susținerea familiei
Alocaţia pentru sustinerea familiei

DOSARE ACTIVE
DOSARE NOI
DOSARE MODIFICATE
DOSARE RELUATE ÎN PLATĂ
DOSARE SUSPENDATE
DOSARE ÎNCETATE
ANCHETE SOCIALE
§

Media
lunară

359
158
107
86
217
225
1024

13
9
7
7
18
18
19
85

2016

Media
lunară

2524

210

Alocația de stat
Alocaţia de stat

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI)
§

2016

Indemnizația pentru creșterea copilului
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Indemnizația pentru creșterea copilului
DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI)
§

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI)

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI)

2

2016

Media
lunară

1025

85

2016

Media
lunară

461

38

2016

Media
lunară

109
4

9
-

Stimulentul educațional
Stimulentul educațional

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ
DOSARE ÎNCETATE/RESPINSE
§
§
§

28

Stimulentul de inserție
Stimulentul de inserție

§

Media
lunară

Indemnizația pentru îngrijirea copilului cu handicap și sprijinul lunar
Indemnizația pentru persoanele cu handicap

§

2016

Total dispoziții întocmite: 171
Total referate întocmite: 74
Total situații centralizatoare întocmite: 187
o Alocaţii de stat – 24
o Indemnizaţii creştere copil – 24
o Stimulente de insertie – 24
o Indemnizații îngrijire copil – 10
o Sprijinuri lunare pentru persoane cu handicap – 7
o Prelungiri indemnizații de la 1 an la 2 ani - 11
o Alocaţii pentru sustinerea familiei – 60
o Stimulente educaționale – 27

E. „Centrul de zi pentru copilul cu nevoie speciale” Bacău
Activitatile sunt propuse conform obiectivelor de dezvoltare institutionala si raspund nevoilor
beneficiarilor (copiilor cu nevoi speciale).
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CZD dezvolta activitati de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste serviciile oferite
si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora cu ajutorul materialelor informative
(pliante, fluturaşi, scrisori deschise).
§ Activitatile educationale
§ Activitati de abilitare si reabilitare
§ Activitati recreative si de socializare
§ Activitati de orientarescolara si profesionala si consilierepsihologica
§ Activitati de consiliere si sprijin pentru parinti
§ Activitati de colaborare cu profesionistii si institutiile relevante
Activitatea realizată în 2016 concret cu realizări:
§

Activitatea socială desfasurată in cadrul „Centrului de zi pentru copilul cu nevoi
speciale” Bacău, in anul 2016:

Numarul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de serviciile Centrului de zi pentru copilul
cu nevoi speciale, in anul 2016: 36 de beneficiari.
Numărul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de serviciile de recuperare , in regim
ambulatoriu de specialitate, in cadrul Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacau, in
anul 2016: 20 de beneficiari.
Numărul total de beneficiari care au frecventat Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale
Bacău, in anul 2016: 56 de beneficiari.
§

Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului :

In anul 2016, din totalul de 36 de copii beneficiari ai serviciilor centrului, un numar de 4 copii
au fost integrati in invăţămant: 2 copii in invățămant special - grădiniță special, 2 copii in
invățământ de masă - gradiniță.
Numărul de copii beneficiari ai Centrului de zi pentru copilul cu nevoi Speciale Bacău, pentru
care exista program personalizat de interventie: 36 copii.
§

Rezultatele activitatii:

Obiectivele propuse si inscrise in programul personalizat de intervenţie (PPI) urmează
realizarea de achiziţii in toate ariile de dezvoltare (motric, cognitiv, educational, lingvistic,
social). Obiectivul final al Centrului de zi este integrarea/ reintegrarea socială a beneficiarilor
si integrarea scolară a acestora.
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De asemenea, prin consilierea familiei se asigură o mai bună inţelegere a nevoilor copilului cu
nevoi speciale si a modalităţilor in care acesta poate fi ajutat. In acest fel se asigură participarea
familiei la terapie, o mai bună relaţionare intre membrii familiei si se previne abandonul.
Achiziţiile realizate de beneficiar, in Centrul de zi, ii asigură posibilităţi crescute de integrare
scolară creînd posibilitatea formării scolare, asigurînd astfel premisele formarii profesionale in
viitor.
F. „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate” Bacău
Activitatile sunt propuse conform obiectivelor de dezvoltare institutionala si raspund nevoilor
beneficiarilor.
§

§
§
§
§
§
§

CZ dezvolta activitati de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste serviciile
oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora cu ajutorul materialelor
informative (pliante)
Activitatile educationale
Activitati recreative si de socializare
Activitati de orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica
Activitati de consiliere si sprijinpentruparinti
Activitati de colaborare cu profesionistii si institutiile relevante
Activitati cuprinzand programe specifice pentru prevenirea comportamentului abuziv
al parintilor si a violentei in familie

Activitatea realizată în 2016 concret cu realizări:
§

Activitatea socială desfasurată in cadrul „Centrului de zi pentru copilul aflat in
dificultate” Bacău, in anul 2016:

Numarul copiilor care au beneficiat de serviciile Centrului de zi, in anul 2016: 30 de beneficiari
§

Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului:

In anul 2016, din totalul de 30 de beneficiari ai serviciilor centrului, un numar de 8 copii au fost
integrati in invatamant de masa– 4 copii inşcoală şi 4 copii in grădiniţă.
Numarul de copii beneficiari ai Centrului de zi pentru care exista program personalizat de
interventie: 30
§

Rezultatele activitatii:
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Obiectivele propuse si inscrise in programul personalizat de interventie (PPI) urmeaza
realizarea de achizitii in toate ariile de dezvoltare (motric, cognitiv, educational, lingvistic,
social). Obiectivul final al Centrului de Zi este integrarea/ reintegrarea socială a beneficiarilor
si integrarea scolară a acestora.
De asemenea prin consilierea familiei se asigura o mai buna intelegere a nevoilor copilului si a
modalitatilor in care acesta poate fi ajutat. In acest fel se asigura o mai buna relationare intre
membrii familiei si se previne abandonul. Achizitiile realizate de copil in Centrul de Zi ii asigură
posibilitati crescute de integrare scolara creeind posibilitatea formarii scolare, asigurand astfel
premisele formarii profesionale in viitor.
G. Centrul de zi „Clubul Pensionarilor”
In cadrul Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor” in anul 2016, si-au desfasurat activitatea un
numar de 4 salariati, respectiv:
§ 1 şef de centru;
§ 2 asistenti sociali;
§ 1 ingrijitor.
În cadrul Centrului de Zi ,,Clubul Pensionarilor” s-au desfășurat în anul 2016 următoarele:
§

§

Proiecte și parteneriate
o Proiect ,,Bunicii de pretutindeni” cu elevii Școlii Gimnaziale ,,Alecu Russo” și
copiii de la Gradinița ,,Alecu Russo” din Bacău;
o Proiect cu copiii Asociației ,,Oblio și Prietenii” Bacău;
o Acord de parteneriat Educațional cu elevii Colegiului Național Catolic ,,Sf. Iosif”
Bacău;
o Protocol de parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului - Protopopiatul
Bacău;
o Parteneriat cu Asociatia pentru Promovarea Invatamantului European – Scoala
Postliceala Sanitara Bacau;
o Parteneriat cu Scoala Populara de Arta si Meserii Bacau;
o Parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau - Kinetoterapie;
o Parteneriat Centrul de Cultura „George Apostu”;
o Parteneriat cu Universitatea „George Bacovia” Bacau.
Activități
o Activități de informare: vizionări TV, ziare, reviste.
o Activități de recreere: șah, table, remy, ping-pong.
o Activități de socializare și comunicare.
o Invitați:
• Medici (interne, cardiologie, oftalmologie, ORL, nutriție etc) ;
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o

o

o

o
o

o

• Psihologi;
• Furnizori de utilități (CRAB, E-ON);
• Juriști;
• Administrația locală (consilieri);
• Poliție ;
• Conducere Casa de Pensii;
• Preoți.
Activități de ecologizare a mediului înconjurător:
• Plantare de flori, arbori;
• Colectare deșeuri reciclabile
• Colaborare cu elevi de la școli gimnaziale;
• Campanie de cules plante medicinale.
Activități culturale:
• Ziua poetului Mihai Eminescu;
• Ziua Unirii Principatelor;
• Ziua Mărțișorului;
• Ziua femeii;
• Ziua copilului;
• Ziua pensionarului;
• Ziua Națională a României;
• Vizionări de piese de teatru și spectacole la Teatrul Municipal ,,George
Bacovia”, Ateneu și Teatrul de Vară ,,Radu Beligan”.
• Vizite la muzee: Muzeul de Istorie ,,Iulian Antonescu”, Muzeul de Științe
Naturale ,,Ion Borcea”.
• Vizite la Vivariu și Obesrvatorul astronomic.
Activități sportive:
• Cros, ședințe de masaj, aerobic, kinetoterapie, reflexoterapie cu ajutorul
voluntarilor de la Facultatea de Kinetoterapie;
• Aerobic – Sala Sporturilor;
• Inot – Bazinul de inot Bacau;
• Concursuri de dans , șah, table, remy, ping-pong;
Concursuri pe teme gastronomice
Activități de ergoterapie:
• Confecționare tablouri din piele;
• Confecționare pernuțe cadou;
• Confecționare hăinuțe pentru copii;
• Tricotat fulare și căciuli pentru copii.
Terapie ocupațională:
• Confecționare felicitări pentru diferite sărbători
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Cursuri de informatică la Biblioteca Județeană ,,Costache Sturza” Bacău.
Cursuri de limba engleză.
Activități de frizerie, coafură, manichiură.
Activități de ajutorare: a copiilor de la Centrul de Zi ,,O școală pentru toți”, al
institutiei noastre, beneficiari aflați în nevoie de la Căminul ,,Zile senine” din
Șerbănești.
o Excursii: Valea Oltului, Mânăstirea Prislop, Turda, mânăstirile din județul
Suceava.
o Spectacole prezentate de formația de dansuri și grup vocal ,,Ghiocelul” la
hypermarketurile Cora și Auchan din Bacău.
o
o
o
o

H. Centrul de zi „O scoală pentru toți”
Centrul de zi ,,O şcoală pentru toţi” se adresează unei comunităţi alcătuite cu preponderenţă
din rromi, care se caracterizează printr-un nivel scăzut de trai, educaţie şi igienă precară, iar
rata infracţionalităţii este foarte ridicată. Persoanele vizate din cadrul acestei comunităţi sunt
adulţi nealfabetizaţi şi copiii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani, ce au ca trăsătură comună
faptul că se află în situaţie de risc social.
O parte din părinţii copiilor din grupul ţintă, datorită unei educaţii precare şi a gradului mare
de sărăcie, preferă să trimită copiii de vârstă şcolară şi preşcolară la cerşit, la furat sau să
desfăşoare alte activităţi necorespunzătoare vârstei lor.
Prin susţinerea Centrului de zi ,,O şcoală pentru toţi”, Consiliul local al Municipiului Bacău prin
Direcţia de Asistenţă Socială îşi propune să arate că nu ignoră diversitatea problemelor sociale
şi cauzele care au împins comunitatea ( căreia îi aparţine grupul ţintă) către o accentuată
marginalizare socială, ci îşi propune extinderea serviciilor existente.
Activitate:
§
§

§

În anul 2016, Centrul de zi ,,O şcoală pentru toţi” a avut ca beneficiari un număr de 27
de copii, elevi în clasele I-VIII.
Funcţionarea pe termen lung a acestui Centru de zi pentru promovarea educaţiei şi a
igienei personale, pentru copiii marginalizaţi social, cu preponderenţă rromi, care a
funcţionat şi funcţionează în prezent.
Un grup de consiliere ce a desfăşurat activităţile de consiliere şi educaţie în privinţa
igienii personale şi a sănătăţii; consiliere în privinţa efectuării lecţiilor pentru 27 de
copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, elevi ai şcolii primare sau gimnaziale sau în
pericol de abandon şcolar; consiliere socială pentru oricare din persoanele din grupul
ţintă.
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§

§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

§
§
§
§

Programarea activităţilor astfel încât rezultatul să fie modificarea sau formarea de
valori morale, sociale, educaţionale pentru subiecţii acestui program precum şi
reducerea marginalizării şi excluderii sociale a acestora şi pe cât posibil a familiei lor.
Asigurarea măsurilor de igienă personală şi activităţi de informare cu privire la
deprinderile de igienă şi menţinerea stării de sănătate.
Începând cu data de 12.09.2016, copiii din cadrul Centrului de zi „O şcoală pentru toţi”
beneficiază de masă caldă – oferirea mesei de prânz (felul I, felul II şi desert) la ora 13 şi
a unei gustări la ora 16.
Pregătirea lecţiilor zilnice date ca teme pentru acasă, pentru copiii care urmează
cursurile şcolii primare şi gimnaziale.
Pregătirea elevilor corigenţi sau în pericol de corigenţă.
Susţinerea activităţilor de club şi organizarea periodică de serbări şi manifestări
culturale pentru copiii din grupul ţintă.
Închiderea cazului la expirarea contractelor.
Evaluarea periodică a situaţiei sociale a familiei copilului.
Consilierea familiei cu privire la drepturile şi obligaţiile copilului şi a părinţilor acestuia.
Prevenirea şi atenuarea situaţiilor de abandon şcolar.
Colaborare cu Școala ,,Octavian Voicu”.
Colaborare cu Poliţia pentru rezolvarea cazurilor problemă din şcoală.
Medierea conflictelor între părinţii beneficarilor, copii, cadre didactice.
Asigurarea de rechizite şi alte materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii.
Colaborare cu Armata Salvării Bacău – dotarea centrului de zi cu 2 maşini de spălat
utilizate de familiile copiilor înscrişi, sala de calculatoare pentru desfăşurarea unor
activităţi pe calculator, oferirea de haine şi încălţăminte pentru copii dar şi pentru
părinţi, organizarea unei excursii la Salina Târgu Ocna în luna aprilie 2016, organizarea
unei ieşiri în oraş cu copiii centrului de zi de 1 iunie (ocazie în care copiii au luat masa în
oraş şi s-au bucurat de activităţile desfăşurate în centrul Bacăului).
Asigurarea pacheţelelor de dulciuri cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, 1 iunie, Moș Nicolae
și Crăciun de către Direcţia de Asistenţă Socială.
Organizarea proiectului „Şcoala de vară” în luna iulie 2016 în care copiii au beneficiat
de jocuri, activităţi recreative, informări pe diverse teme (Copilărie fără violenţă,
Traficul de persoane, Consumul de droguri) prezentate pe înţelesul lor şi vizita la
Vivariu, Complexul Muzeal „Ion Antonescu” şi Observatorul Astronomic ,,Victor Anestin”
Bacău, în cadrul proiectului „Informat şi implicat” finantat prin micrograntul UNICEF.
Colaborare cu Asociaţia Armata Salvării pentru asigurarea cadourilor oferite copiilor la
Serbarea de Crăciun.
Monitorizarea situaţiei şcolare a copiilor.
Efectuarea periodică a vizitelor la domiciliul beneficiarilor.
Colaborare cu echipa DAS.
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§

Efectuarea a 27 de anchete sociale, contracte, cereri de înscriere pentru întocmirea
dosarelor beneficiarilor de la centrul de zi.

Buna desfășurare a activității DAS a Municipiului Bacău a fost posibilă și susținută de Serviciul
Implementare programe și Achiziții Publice, Biroul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea
Muncii, Oficiul Juridic, Biroul Financiar-Contabil, Compartimentul Secretariat Registratură,
Compartimentul Administrativ, Aprovizionare și PSI.
I. Căminul pentru persoane vârstnice
Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau este institutie de asistenta sociala, care se
organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii 17/2000 privind asistenta sociala a
persoanelor varstnice.
Căminul pentru Persoane Vârstnice se organizeaza si functioneaza ca structura publica cu
personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău este centru rezidential si asigura, in regim
institutionalizat, conditii de gazduire si hrana, ingrijire personala si medicala, recuperare si
readaptare,
acivitati
de
asistenta
sociala
si
psihologica,
pe
perioada
determinata/nedeterminata, in functie de nevoile individuale ale persoanelor varstnice si de
capacitatea proprie (210 locuri).
Sediul Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau este in municipiul Bacau, str. Aleea
Ghioceilor nr.2
În vederea realizarii atributiilor ce ii revin, Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau
indeplineste functia de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare
necesare implementarii politicilor si strategiilor privind protectia speciala a persoanelor
varstnice, beneficiare de asistenta sociala, precum si prevenirea si combaterea marginalizarii
sociale a acestora.
Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor
principii:
§ solidaritatea sociala
§ respectarea demnitatii umane
§ abordarea individuala
§ parteneriatul si cooperarea
§ participarea beneficiarilor
§ transparenta
§ nediscriminarea
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§
§
§
§
§
§
§

respectarea dreptului la autodeterminare
caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenta sociala
proximitatea
concurenta si competitivitatea
egalitatea de sanse
confidentialitatea
dreptul la libera alegere furnizorului de servicii

Activitatea Caminului pentru Persoane Varstnice este structurata dupa cum urmeaza:
§ Compartimentul financiar – contabilitate.
§ Serviciul ingrijire de specialitate, administrativ, aprovizionare cu urmatoarele
compartimente in subordine:
o Compartiment gospodarire – intretinere.
o Compartiment ingrijire si asistenta.
o Compartiment psiho – social.
Situații statistice
§

Situația internărilor în anul 2016
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

§

Total/Luna
5
4
4
2
1
5
2
2
2
4
6
5
42

Barbati
1
1
3
1
2
1
1
1
3
4
18

Femei
4
3
1
1
1
3
2
1
1
3
3
1
24

Barbati
2
1
2

Femei
2
5
3
2
2

Situația externărilor și deceselor în anul 2016
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai

Total/Luna
2
7
4
2
4
72

Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

6
2
4
5
4
2
3
45

2
1
2
1
1
12

4
1
2
5
3
2
2
32

Din cele 45 de persoane, beneficiari ai Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau, 43 au
decedat, iar 2 persoane au fost externate.
§
Luna
Dec
2015
Dec
2016
§

Numarul beneficiarilor pe categorii de varsta care au beneficiat de sprijin si servicii
specializate in cadrul institutiei noastre in anul 2016:
45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-∞

Total

1

1

-

8

17

26

55

39

51

198

1

-

-

3

20

25

51

41

54

195

Aceeasi situatie a beneficiarilor in anul 2016 o putem prezenta si defalcat pe grade de
dependenta la 31.12.2016:
Luna
Dec
2015
Dec
2016

§

Nr.
Crt.

1.

Total beneficiari

Independenti

Semidependenti

Dependenti

198

97

55

46

195

90

45

60

Situatia trimestriala a persoanelor incadrate in grad de handicap, conform raportarilor
facute:
Numar
persoane cu
handicap

28

Sex

Tip handicap

Grad handicap

Data
raportarii

22 femei
6 barbati

4 psihic
15 fizic
3 mental
2 vizual
1 auditiv
3 asociat

12 grav
16 accentuat

31.03.2016
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2.

3.

4.

§

26

21femei
5 barbati

26

21 femei
5 barbati

30

21 femei
9 barbati

14 fizic
3 mental
2 vizual
1 auditiv
4 psihic
2 asociat
14 fizic
3 mental
2 vizual
1 auditiv
4 psihic
2 asociat
18 fizic
3 mental
2 vizual
1 auditiv
4 psihic
2 asociat

11 grav
15 accentuat

30.06.2016

11 grav
15 accentuat

30.09.2016

11 grav
19 accentuat

31.12.2016

Situatia veniturilor beneficiarilor din camin:
Situatia veniturilor
Fara venituri
Sub 750 RON
751 - 1000 RON
1001 - 1250 RON
1251 - 1500 RON
1501 – 1750 RON
Peste 1751 RON
Total :

Nr.beneficiari
2
57
38
49
20
8
12
186

Procent(%)
1.07
30.64
20.43
26.34
10.75
4.30
6.45

In anul 2016 sursele de finantare ale Caminului pentru Persoane Varstnice s-au constituit din:
§ Fonduri alocate de la bugetul local, repartizate astfel:
Nr.crt.
1
2

Denumire indicator
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI SI SERVICII din care :
-furnituri de birou
-materiale de curatenie
-utilitati
-hrana
-medicamente si materiale sanitare
-obiecte de inventar
-deplasari, detasari
-pregatire profesionala
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Alocat 2016
1.850.000
1.137.000
5.000
5.000
601.500
280.000
46.000
4.000
1.800
24.700

Cheltuit 2016
1.662.973
876.185
4.110
3.758
579.156
160.975
30.054
541
1.598
24.440

-protectia muncii
-materiale si alte cheltuieli de
intretinere si functionare
CHELTUIELI DE CAPITAL

3
§

5.000
164.000

4.800
66.753

20.000

-

Venituri proprii: 1.398.693 Lei (in medie 116.558 Lei/luna)

Veniturile proprii sunt constituite din incasarile contributiilor de intretinere de la beneficiari si
de la sustinatorii legali ai acestora.
Beneficiarii sunt clasificati in functie de modalitatea de achitare a contributiilor in urmatoarele
coduri:
Cod 1 - Beneficiarul/sustinatorul legal achita integral contributia ;
Cod 2 - Sustinatorul legal achita integral diferenta de contributie ce-i revine;
Cod 3 - Sustinatorul legal achita partial diferenta de contributie ce-i revine;
Cod 4 - Beneficiarii nu au sustinatori legali/sustinatorii legali nu au venituri;
Cod 5 - Cazuri nerezolvate(sustinatorii legali nu au adus acte doveditoare, sustinatorii legali nu
sunt de gasit, etc.).
Veniturile proprii in anul 2016, au ajuns la suma de 1.398.693 lei, dupa cum este prezentat si
mai jos, repartizate pe capitole de cheltuiala:
Nr.crt.
1

Denumire indicator
BUNURI SI SERVICII din care :
-furnituri de birou
-materiale de curatenie
-carburanti
-piese de schimb
-taxe postale
-reparatii curente
- hrana
-medicamente si materiale sanitare
- obiecte de inventar
- materiale si alte cheltuieli de
intretinere

Venituri 2016
1.398.693

Cheltuit 2016
1.364.967
6.264
126.778
6.261
4.382
632
9.360
1.014.780
127.787
1.099
67.624

Mentionam ca din fondurile bugetului local, capitolul Bunuri si Servicii, s-a asigurat hrana si
unui numar mediu zilnic de 40 de copii de la Centrul de zi Ghiocelul, 25 de copii de la centrul „O
scoala pentru toti” precum si unui numar mediu lunar (lunile de iarna, noiembrie – martie) de
20 beneficiari de la Centrul de Cazare Temporara – persoane fara adpost.
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Cheltuielile cu hrana pentru copii de la cele doua centre, pe anul 2016 s-au ridicat la 54.988 lei,
cele pentru Centrul de Cazare Temporara s-au ridicat la suma de 38.459 lei.
In cursul anului 2016 s-a facut receptia finala pentru lucrarea Reabilitare si dotare cu
echipamente a centrului social pentru ingrijire persoane varstnice Bacau. In curs de finalizare
este proiectul Elemente de siguranta si interventii in caz de incendiu pentru obiectivul
Reabilitare si dotare cu echipamente a centrului social pentru ingrijire persoane varstnice
Bacau, lucrare necesara pentru obtinerea avizului ISU.

2. SC Compania Regională de Apă Bacău SA
S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. (S.C. C.R.A.B. S.A.) s-a infiintat ca urmare a
fuziunii prin contopire intre S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. si S.C. APASERV S.A. BACAU,
aprobata prin H.C.L. Bacau nr. 223 din 30.07.2009 si H.C.J. Bacau nr. 122 din 20.07.2009 si a
eliberarii certificatului de la Registrul Comertului din data de 28.09.2010.
S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. este persoana juridica romana, avand forma
juridica de societate comerciala pe actiuni, capitalul social initial, in valoare de 24.047.170,00
lei, fiind detinut de 69 de actionari, din care actionar majoritar este Municipiul Bacau.
Misiunea S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. - operatorul regional de servicii de
apa si de canalizare pentru judetul Bacau - este satisfacerea cerinţelor clienţilor în ceea ce
priveşte asigurarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a serviciilor de alimentare cu apă
şi de canalizare, în condiţiile unei reale preocupări pentru protejarea mediului înconjurător şi
pentru prevenirea rănirilor şi îmbolnăvirilor profesionale.
Indicatori ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Bacău
Principalii indicatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare gestionat de
Operatorul Regional SC CRAB SA în aria deservită pe raza Municiuplui Bacau sunt:
Lungime rețea distribuție apă
Lungime rețea canalizare menajeră
Volum total facturat apă din care:
- populație
- rest consumatori
Volum total facturat canal din care:

262,50 km
220,70 km
6 879 131,25 mc
5 034 229,21 mc
1 844 902,04 mc
7 090 181,11 mc

76

- populație
- rest consumatori

5 133 360,31 mc
1 956 820,80 mc

Una dintre preocuparile de baza ale operatorului este aceea de asigurarea serviciului pentru un
numar cat mai mare de consumatori si daca luam ca nivel de raportare anul 2015 si 2016
situatia comparativa pentru urmatorii indicatori de performanta se prezinta astfel:
2015
21909
20257
1535
117
23607
21988
1406
213
14429
12832
1408

Număr total de utilizatori din care:
- populație
- agenți economici
- instituții publice și bugetare
Număr total branșamente din care:
- populație
- agenți economici
- instituții publice și bugetare
Număr total racorduri din care:
- populație
- agenți economici

2016
22639
20987
1535
117
24336
22717
1406
213
14429
12832
1408

Obţinerea şi menţinerea autorizaţiilor de gospodărire a apelor de mediu şi sanitare de
funcţionare - 100% Gradul de conformare pt. respectarea dispoziţiilor legale referitoare la
SSM-SU - 100% Gradul de conformare privind dispoziţiile legale în relaţiile de muncă - 100%
16 PROGRAME DE DEZVOLTARE.
Programe de dezvoltare
1) Planul de investitii cu finantare din alocatii buget local
§

§

§

RK tronson colector canalizare str. Mihai Viteazu
S-au elaborat documentatiile tehnico-economice in toate fazele de proiectare, s-a
obtinut Autorizatia de Construire, s-a incheiat contractul de executie cu S.C.
Hidroconstructia S.A. urmand ca in data de 03.04.2017 sa inceapa lucrarile de
constructii montaj.
Extindere retea apa str. Chimiei
S-au elaborat documentatiile tehnico-economice in toate fazele de proiectare,
actualmente s-a depus documentatia necesara obtinerii Autorizatiei de Construire.
Dupa obtinerea autorizatiei, se va tine licitatia pentru atribuirea lucrarilor de C + M.
Conducta de legatura DN 700 mm intre conducta Dn 700 mm str. Stefan cel Mare si
conducta Dn 800 mm str. Digu Barnat;
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§

Inlocuire conducta de apa Dn 600 mm str. Frunzei din statia de pompare Gheraiesti
pana la str. Calea Moldovei cu conducta Fgn Dn 700 mm pentru aceste doua conducte.

Pana in prezent s-au elaborat documentatiile in faza DALI. Dupa aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, se va trece la elaborarea urmatoarelor faze de proiectare, respectiv Pth –
DE – PAC – DL.
2) Realizari Plan Investitii cu finantare din surse proprii pe anul 2016
In cursul anului 2016 s-a cuprins in planul de investitii cu finantare din sursele proprii al S.C.
C.R.A.B. S.A. continuarea realizarii investitiilor din programul POS Mediu, precum si din
programul POIM 2014 - 2020 in suma de 1.406.482,0 lei.
Printre obiectivele de investitii cuprinse in POS Mediu enumeram: Extindere canalizare Bacau
si Tg. Ocna (51.536 lei), extindere canalizare Buhusi si Moinesti (45.416,53 lei), extindere
retele apa Buhusi si Moinesti (88.939,0 lei), reabilitare statie tratare Caraboaia (96.116,0 lei),
SEAU Moinesti Nord si Sud si SEAU Buhusi (102.496,0 lei), SEAU Darmanesti si SEAU Tg. Ocna
(55.666,0 lei).
Din cadrul programului POIM enumeram obiectivele unde s-au efectuat cheltuieli : extindere
retele apa Buhusi si Moinesti (232.886,22 lei), extindere canalizare Bacau si Tg. Ocna
(294.738,0 lei), SEAU Moinesti Nord si Sud si SEAU Buhusi (168.740,33 lei), SEAU Darmanesti
si SEAU Tg. Ocna (169.948,0 lei).
In cursul anului 2016, s-au elaborat documentatiile tehnico-economice pentru „Consolidare
conducta de aductiune apa bruta V. Uzului – Bacau”, s-a incheiat contractul de executie cu S.C.
Hidroconstructia S.A. si s-au inceput lucrarile de C + M. Valoarea acestei investitii este de
237.286 lei inclusiv TVA.
De asemenea, in cadrul planului de investitii cu finantare din surse proprii s-au realizat
documentatii in vederea obtinerii autorizatiilor de gospodarire a apelor la noile statii de
epurare Moinesti Nord si Sud si Buhusi si la comuna Magiresti ; elaborarea documentatiei
necesare obtinerii autorizatiei la incendiu pentru cladirea din str. Henri Coanda, Studiul de
evaluare a riscurilor pentru sanatatea populatiei la sistemul de alimentare cu apa a orasului
Buhusi precum si unele utilaje pentru dotarea sectiilor de productie. Valoarea acestor investitii
se ridica la suma de 176.599,0 lei.
3) Situatia realizarii planului de reparatii curente si capitale pe anul 2016 in mun. Bacau
Pentru municipiul Bacau, in cursul anului 2016, s-au prevazut lucrari de reparatii in suma de
1.169.434 lei.
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In cadrul planului s-au realizat lucrari de eliminare a pierderilor de apa potabila, inclusiv
refacerea suprafetelor carosabile si necarosabile, ridicari la cota a caminelor de apa si
canalizare atat in suprafetele carosabile cat si necarosabile, diverse reparatii la cladirile
statiilor de pompare, rezervoare de inmagazinare a apei tratate, reparatii la invelitorile acestor
cladiri (sarpante si hidroizolatii).
De asemenea, s-au efectuat reparatii ori de cate ori a fost necesar la parcul auto din dotare.
Suma reparatiilor efectuate in cursul anului 2016 pentru mun. Bacau este de 973.244 lei.

4) Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în Judetul Bacău” –
proiect fazat, cu componente si in POIM (Contract de Finantare nr. 122203 din 23.08.2011/POS
Mediu)

Nr.
crt.

Contract

Contracte de servicii
1
CS 1 – Asistentă
tehnică pentru
Managementul
proiectului si
Supervizarea
lucrărilor
„Extinderea și
reabilitarea
infrastructurii de
apă și apă uzată în
județul Bacău”
2

CS 2 – Auditul
independent
al
proiectului
Contracte de lucrări
1
CL 1 – Statie de

Data
semnării

Data de
finalizare
contract

31.08.2011

17.03.2017

Valoare contract
(fără TVA)
- lei -

Stadiu de
implementare
la data de
31.12.2016
Fizic Valoric
%
%

36.973.471,24

99,00

93,16

Obs. La data
prezentei a fost
initiată procedura
de achizitie publică
în vederea
încheierii unui Act
Aditional;
propunerea privind
prelungirea duratei
de finalizare este
până în maxim luna
ianuarie 2019

15.10.2012

31.12.2017

48.000,00

88,33

88,33

06.03.2013

30.05.2017*

41.741.721,73

98,83

98,35
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2

3

4

5

6

7

tartare a apelor
uzate Bacău –
treapta tertiară
CL 2 – Extindere
infrastructură de
canalizare în
orasele Buhusi si
Moinesti

12.11.2012

19.04.2017*

44.178.088,49

100

99,44

81,00

56,13

99,60

97,53

99,61

99,18

Obs: Valoarea
reprezinta valoarea
ultimului Ordin de
modificare

CL 3 – Extinderea
infrastructurii de
canalizare în
Bacău si Târgu
Ocna

13.06.2014

04.09.2018*

66.447.686,81

CL4 – Extindere
infrastructură
retea distributie
apă în orasele
Buhusi si
Moinesti;
Extindere
infrastructură
canalizare în
orasul Dărmănesti
CL 5 – Reabilitare
Statie Tratare Apă
Cărăboaia

13.06.2014

CL 6 – Reabilitare
SEAU Moinesti
Nord, constructie
SEAU Moinesti
SEAU Buhusi
CL 7 – Constructie
SEAU Dărmănesti
si constructie
SEAU Târgu Ocna

13.08.2014

10.09.2017*

75.696.154,30

99,44

90,85

30.07.2014

27.04.2018*

39.608.400,00

72,74

66,40

Obs: Valoarea
reprezinta valoarea
inclusa in
Notificarea de
Fazare

09.05.2017*

49.337.810,28
Obs: Valoarea
reprezinta valoarea
ultimului Ordin de
modificare

22.03.2013

15.10.2018*

16.864.955,00
Obs: Va fi initiata o
procedura de
achizitie publica în
vederea încheierii
unui Act Aditional
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* Durata de finalizare a contractelor de lucrări include si perioada de notificare a defectelor
(PND)
5) Proiectul „Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în
Judetul Bacău” [Contract de Finantare nr. 15 din 27.12.2016 / POIM, în valoare de 103.774.388 lei
(inclusiv TVA), cu termen de finalizare 28.02.2019
În cadrul acestui Proiect se continua implementarea a 2 contracte de servicii si a 5 contracte de
lucrări din cadrul Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în
Judetul Bacău” după cum urmează:
- CS 1 – Asistentă tehnică pentru Managementul proiectului si Supervizarea lucrărilor
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”;
- CS 2 – Auditul independent al proiectului;
- CL 3 – Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău si Târgu Ocna;
- CL4 – Extindere infrastructură retea distributie apă în orașele Buhusi si Moinesti;
Extindere infrastructură canalizare în orasul Dărmănesti;
- CL 5 – Reabilitare Statie Tratare Apă Cărăboaia;
- CL 6 – Reabilitare SEAU Moinesti Nord, constructie SEAU Moinesti Sud si constructie
SEAU Buhusi;
- CL 7 – Constructie SEAU Dărmănesti si constructie SEAU Târgu Ocna.
6) Proiect din economii Axa Prioritară 1/ POS Mediu - „Extindere retea alimentare cu apă
potabilă si canalizare în municipiul Moinesti-strazile Osoiu si Nicu Enea” (Contract de Finantare
nr. 21113 din 31.12.2015/POS Mediu)
§
§
§
§
§

Contract nefazat
Data de terminare a lucrarilor 29.12.2015;
Valoare contract = 1.279.855,80 lei, fără TVA;
Procesul- verbal de receptie la terminarea lucrarilor a fost semnat în 14.01.2016:
perioada de notificare a defectelor cuprinsă între 15.01.2016 – 14.01.2017 (inclusiv).
În data de 19.01.2017 a fost încheiat si semnat Procesul-Verbal de Receptie la
Finalizarea Lucrărilor.

7) Proiectul „Asistenta tehnică pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
județul Bacău, in perioada 2014-2020”
În data de 06.01.2016 a fost semnat Contractul de Servicii nr. 1/32/06-01-2016 între S.C.
C.R.A.B S.A.
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Bacău si Consultantul „Asocierea Fichtner Environment SRL – Fichtner Water &
Transportation GmbH – SC Aecom Ingineria SRL – SC Interdevelopment SRL – SC Avensa
Consulting SRL” (lider de echipă Fichtner Environment SRL), data Ordinului de începere fiind
15.04.2016.
Consultantul a derulat campania de colectare si prelucrare date de la cele 41 de Unităti
Adminstrativ Teritoriale incluse în proiectul cu finantare POIM, lucrând simultan cu trei
echipe.
Datorita noilor solicitari de revizuire a LIP 2014 – 2020 venite din partea UAT-urilor, deoarece
Master Planul este documentul care determina ordinea de prioritizare a investitiilor si
eventualele surse de finantare pentru acestea, pana la aceasta data Consultantul nu a putut
stabili o forma finala a Listei de Investitii prioritare, inregistrand intarzieri semnificative fata
de calendarul de lucru ofertat, ceea ce l-a indreptatit sa solicite decalari de termene pentru
predarea unor livrabile, parte in contract.
Precizăm că:
La sfârsitul lunii martie 2016, Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de AM pentru
Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a lansat in cadrul unei conferinte de
presa Ghidul solicitantului privind „Dezvoltarea infrastructurii integrate de apa si apa
uzata aferente” - Axa prioritara 3/Obiectiv specific 3.2; una dintre actiunile obiectului
specific 3.2 este reprezentată de activitatea „Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte
aferent perioadei 2014-2020” („Asistenta tehnică pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si
apa uzata din judetul Bacău, in perioada 2014-2020”);
Imediat după lansarea Ghidului, în data de 25.03.2016, SC CRAB SA a transmis către AM POIM
draftul Aplicatiei de Finantare aferent proiectului „Asistenta tehnică pentru pregătirea
aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacău, in perioada 2014-2020”; Documentele
aferente Aplicatiei de Finantare AT POIM se află în verificare la MFE/AM POIM; se așteaptă
decizia AM POIM în vederea semnării Contractului de Finantare pentru această componentă.

3. SC Thermoenergy SA
Societatea comerciala THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, avand sediul in Bacău, str. Chimiei
nr. 6 s-a infiintat conform HCL nr.186/12.09.2014 şi HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului
Bacau, ca unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau,
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prin inscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/2014 la
fiscală:RO33620670.

data de 25.09.2014, Cod de înregistrare

Inceperea efectiva a activitatii societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut loc la
mijlocul lunii decembrie 2014, dupa asigurarea infrastructurii necesare functionarii.
Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie producerea, transportul, distributia si
furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, grupa
353-Furnizarea de abur şi aer condiţionat.
Obiectul secundar de activitate al societăţii îl constituie producerea si vanzarea energiei
electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, grupa 351-Producţia, transportul şi distribuţia
energiei electrice.
Producţia a fost organizată pe Secţii de Exploatare subordonate directorului tehnic al societăţii
- secţii al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor, cu
scopul producerii de energie electrică şi termică, care se livrează beneficiarilor, în condiţii de
siguranţă şi economicitate în funcţionare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de
eliminare a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi de încadrare a emisiilor
de poluare în limitele legal admise.
Secţiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcţională a societăţii la
fundamentarea indicatorilor programaţi, a programelor şi regimurilor de funcţionare, a
programelor de reparaţii – întreţinere.
THERMOENERGY GROUP SA Bacău deţine în administrare: sistemul de termoficare urbană din
domeniul public al municipalităţii, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând
reţelele primare de transport şi cele secundare de distribuţie a energiei termice sub formă de
apă fierbinte, precum şi punctele termice.
Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populaţia din
municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană ( 57 de Puncte Termice)
şi un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcţionare pe gaze naturale, ambele sisteme
fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Capacităţile de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi sursele de
producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul reţelelor de
transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleaşi locuri în care au fost
instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau,
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cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău. THERMOENERGY GROUP SA
Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele şi instalaţii pentru producerea energiei
electrice şi termice.
Analizând funcţionarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică pentru anul
2016 comparativ cu anul 2015, pot fi evidenţiate următoarele aspecte:
1. Aspecte pozitive (+)
ANUL 2016 COMPARATIV CU ANUL 2015

2. Aspecte negative (-)
ANUL 2016 COMPARATIV CU ANUL 2015

1.1. Reducerea cu 18% a numarului de 2.1. Cresterea cu 28% a numarului de
intreruperi cauzate de avariile din reteaua de intreruperi cauzate de avariile din reteaua
distributie incalzire si apa calda ale PT-urilor de transport (79 fata de 57);
(1108 fata de 1358);
2.2. Cresterea cu 34% a adaosului in retelele
1.2. Reducere cu 25% a adaosului in retelele de de transport (408501 mc fata de 269105
distributie incalzire ale PT-urilor (83008 mc mc);
fata de 110111 mc);
1.3. Reducerea cu 11% a pierderilor masice pe
reţelele de distributie apa calda ale PT-urilor
(156828 mc faţă de 176930 mc);
1.4. Reducerea cu 14% a numarului de
intreruperi cauzate de avariile din reteaua de
distributie incalzire si apa calda ale CT-urilor
(93 fata de 108); - analiza bazata pe 7 CT-uri ce
au functionatatat in in anul 2015 cat si in 2016.
1.5. Reducerea cu 23% a pierderilor masice pe
reţelele de distributie (apa calda si incalzire)
ale CT-urilor (14967 mc faţă de 19464 mc)analiza bazata pe 7 CT-uri ce au functionat atat
in anul 2015 cat si in 2016.

Activitatea investițională
In anul 2016, activitatea de investitii s-a concretizat in sprijinirea din punct de vedere tehnic a
investitorului – Municipiul Bacau, in implementarea aplicatiei POS Mediu Axa 3. Desfasurarea
activitatii de exploatare si intretinere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice,
precum si atingerea tintelor propuse in “Strategia de alimentare cu energie termica a
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consumatorilor din municipiul Bacau” au condus la abordarea investitiilor pe mai multe
planuri:
§ investitii finantate prin bugetul local, programe specifice (“Termoficare 2009-2020,
caldura si confort”) si surse proprii Thermoenergy Group SA
§ investitii cofinantate prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicatia “Retehnologizarea
sistemului de termoficare din mun. Bacau, in vederea conformarii la normele de
protectia mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in
alimentarea cu caldura urbana”
§ investitii realizate de Municipiul Bacau in SACET ce se vor constitui mijloace fixe si vor
fi predate in concesiune catre Thermoenergy Group pentru exploatare

Recapituland datele prezentate, indicatorii de rezultat realizati de catre THERMOENERGY
GROUP S.A sunt:
Indicatori
0
Venituri totale
Cheltuieli totale preliminate
Pierdere

An 2014
1
4.050.351
4.508.198
-457.847

An 2015
2
77.275.567
82.402.562
-5.126.995

An 2016-preliminat
3
76,663,643
81.663.643
-5.000.000

A. Raport de activitate Birou PAP
Activitatea de achizitii publice desfasurata in anul 2016 de Biroul Achizitii Publice al
Thermoenergy Goup SA s-a desfasurat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare,
OUG 34/2006, HG 925/2006 modificata prin Legea nr. 99 din 19 mai 2016 si Hotararea Nr.
394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale privind achizitiile sectoriale si ale procedurii interne
COD PO-03-AAP-01/26.01.2015 varianta I, elaborata si aprobata privind achizitiile publice ale
autoritatii contractante, in vederea asigurarii:
§ promovarii concurenţei între operatorii economici;
§ garantarii tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;
§ asigurarii transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;
§ asigurarii utilizării eficiente a fondurilor publice;
In acest sens, in baza necesitatilor identificate de sectiile, compartimentele functionale, a fost
elaborat, aprobat prin hotararea CA nr.137/04.12.2015 programul anual al achizitiilor pentru
anul 2016 cu o valoare de 78.268.071 lei respectiv 17.588.330,56 euro.
B. Serviciul Furnizare Energie Termică S.F.E.T
85

In perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de
6.191 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din
care:
§ 586 cu contract;
§ 5605 cu conventie individuala.
Structura consumatorilor de energie termica in perioada amintita a fost:
§ 106 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 institutii bugetare;
§ 480 utilizatori de tip populatie din care 171 asociatii de proprietari si 309 persoane
fizice;
§ 5605 consumatori cu conventii individuale de facturare, anexe la contractele de
furnizare incheiate cu asociatiile de proprietari.
Structura instalatiilor S.A.C.E.T. urmarite pentru intocmirea bilanturilor energetice si a
facturilor de energie termica in anul 2016 a fost:
§ 55 de puncte termice;
§ 7 centrale termice de cvartal;
§ 41 module termice;
§ 4427 bransamente incalzire si apa calda de consum, inclusiv din reteaua primara si
bransamentele de la distributia pe orizontala;
§ 57.823 apartamente si case construite.
Structura cantitatilor de energie termica facturata in perioada ian.2016 – dec. 2016 se prezinta
astfel:
§ Energie termica furnizata si facturata dupa retelele de transport si distributie:
86.235,4736 Gcal = 14.129.110,97 lei fara TVA din care:
o Consumatori cu puncte termice proprii:
• Asociatii de proprietari + persoane fizice: 370,4414 Gcal = 46.257,02 lei
• Agentii economici: 12.290,3426 Gcal = 2.695.640,84 lei
o Consumatorii racordati la puncte/module termice: 73.574,6896 Gcal
• apa calda de consum: 12.242,1850 Gcal = 1.707.003,77 lei
• incalzire: 61.332,5049 Gcal = 9.680.209,36 lei
• asociatii de proprietari: 60.165,3173 Gcal = 7.512.843,17 lei
• agenti economici: 13.409,3723 Gcal = 3.874.369,94 lei
§ Energie termica furnizata si facturata utilizatorilor alimentati din C.T.-uri:
7.136,2449 Gcal = 1.469.605,46 lei din care:
• apa calda de consum: 391.8723 Gcal = 76.266,90 lei
• incalzire: 6.744,3726 Gcal = 1.393.338,56 lei
• asociatii de proprietari: 3.610,0803 Gcal = 450.790,73 lei
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•

agenti economici: 3.526,1646 Gcal = 1.018.814,74 lei

TOTAL energie termica furnizata si facturata de catre Thermoenergy Group SA Bacau in
perioada 01.ianuarie-31.dec.2016: 93.371,7185 Gcal = 15.598.716,43 lei fara TVA.
In perioada 01.ianuarie-31.dec.2016, s-au procesat 445 de dosare de debransare/deconectare
depuse la sediul societatii.

C. Compartiment Contracte E.T.
In perioada ian. – dec. 2016 s-au incheiat un numar total de 114 de noi contracte/conventii din
care:
• consumatori – 113 noi conventii individuale (anexe la contractele incheiate cu
asociatiile de proprietari);
• consumatori – 1 contract nou consumator.
In vederea urmaririi in derulare a contractelor/conventiilor de furnizare energie termica a
desfasurat urmatoarele activitati:
• s-a reinventariat si s-au refacut centralizatoarele cu suprafetele echivalente termic ale
instalatiilor de distributie si incalzire dintr-un numar de 102 de apartamente (51
centralizatoare de scara si 102 fise de apartament);
• s-au reziliat/transmis catre Birou Recuperari Creante un numar de 101 conventii si 4
contracte ca urmare a schimbarii proprietarului spatiului pentru care s-a incheiat
contractul/conventia individuala;
• s-au realizat 35 de modificari, din care 29 ale conventiilor de facturare individuala si 6
ale contractelor, ca urmare a modificarii datelor titularilor de conventi/contract;
• s-au intocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasarii in teren, 386 de procese
verbale de deconectare/debransare ;
• s-au realizat fisiere in format excel pe baza centralizatoarelor cu suprafetele echivalente
termic ale unui numar de 12.450 de apartamente (pentru fiecare camera in parte) cu
scopul crearii unei baze de date si implementarii unei aplicatii de facturare automata a
consumurilor individuale de energie termica.
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In vederea urmaririi in derulare a contractului incheiat cu SC CRAB SA, s-au citit lunar contorii
montati la bransamentele de apa rece ale celor 96 de puncte/module termice si 7 centrale de
cvartal.
D. Formația Contorizare Termoficare
Compartimentul desfasoara activitati de citire lunara si mentenanta la un numar de 4746 de
siteme de masura din care:
• 2050 contori de energie termica pentru incalzire montati la bransamentele din
S.A.C.E.T.;
• 1759 contori pentru apa calda de consum montati la bransamentele termice din
S.A.C.E.T.;
• 618 contori pentru apa calda de consum si incalzire montati la distributia pe orizontala;
• 319 contori montati in puncte si module termice, centrale de cvartal.
In perioada ian.– dec. 2016, F.C.T. a desfasurat urmatoarele activitati:
• A inlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor electronice si/sau
amplificatoarelor de semnal) la un numar de 210 de sisteme de masura.
• A verificat, urmarit functionarea din punct de vedere tehnic si a efectuat investigatii in
instalatiile utilizatorilor, la solicitarea acestora, la un numar de 55 sisteme de masura.
• Urmare solicitarii utilizatorilor de energie termica, a demontat, curatat, trimis la Biroul
de Metrologie si a montat in instalatie un numar de 7 sisteme de masura.
• A remediat defectiunile aparute la un numar de peste 1760 de sisteme de masura.
• A demontat si remontat in S.A.C.E.T. un numar de 216 contori pentru apa calda de
consum si 297 contori pentru incalzire, in vederea verificarii metrologice la scadenta
(total 513 contori).
E. Biroul Marketing, Comunicare și Relații Publice
Numarul de petitii primite de Biroul Marketing Comunicare Relatii Publice în perioada
01.01.2016 – 31.12.2016 a fost de 1023 şi toate au fost solutionate într-un termen de 30 zile.
Structura acestora este următoarea:
• Sesizari legate de prevederile contractului de furnizare, masurare si facturare a energiei
termice.
o Sesizarile legate de prevederile contractuale sunt in numar de 513, reprezentand
50,15 % din total.
o Sesizari legate de masurarea energiei termice sunt in numar de 23, reprezentand
2,25 % din totalul sesizarilor.
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•
•

o Reclamaţiile privind facturarea sunt în număr de 243 şi reprezintă 23,75 % din
totalul reclamaţiilor.
Racordare de noi consumatori 25 = 2,44 %
Altele

Sesizarile in legatura cu alte probleme au fost in numar total de 219, reprezentand 21,41%.
F. Biroul Administrativ – Transport
Biroul Administrativ - Transport asigura urmatoarele activitati:
§ Servicii secretariat - primire, inregistrare si predare corespondenta.
§ Servicii de transport valori materiale de la furnizor in depozitul de productie, la
lucrarile de interventii si reparatii .
§ Intretinerea pavilionului administrativ a cailor de acces din incinta si in exterorul
societatii a spatiilor verzi a iluminatului in paviluonul administrativ a cailor de acces si
permetral .
§ Transportul corespondentei de la societate la posta si retur.
§ Transportul valorilor banesti de la centrele de relatii clienti la casieria centrala a
societatii si banci.
§ Urmareste derularea contractelor de prestari servicii incheiate cu tertii:
o Transport salariati
o Paza
o Interventie rapida
o Telefonie fixa si mobila
o Servicii Xerox
o Reparatii si intretinere auto
o Reparatii si intretinere utilaje
o Apa - Canal
o Utilizarea spectrului de emisie statie radio
§ Intocmeste planul anual de achizitii aferent activitatii desfasurate .
§ Intocmeste referate de necesitate pentru asigurarea bazei materiale necesare pentru
desfasurarea activitatii integului personal din pavilionul administrativ.
§ Executa lucrari de xeroxare ,copiere ,documente si planse ,legare dosare.
Transporturi
Pentru buna desfasurare si eficientizare a activitati de transport a materialelor si salariatilor
pentru lucrarile de reoaratii si intetinere s-au repartizat mijloacele de transport la sectii,
servicii, compartimente dupa cum urmeaza:
§ Biroul tehnic = 1
§ Sectia Reparatii Termoficare = 2
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§
§
§
§
§

Atelier Mecanic = 1
Echipa Interventii Termoficare = 2
SFET si Compartimentul Contorizare = 2
Biroul Investitii = 1
Incasari Centre Relatii Clienti = 1

Utilajele din dotarea societatii (buldoexcavator, Hidrom, Telemac, Bobcat, Motostivuitor,
Tractor) raspund la solicitarile tuturor sectiilor si nevoilor administrative.
In anul 2016 s-au achizitionat 3 autoutilitare de transport marfa si persoane, un
Buldoexcavator care au redus cheltuielile de reparatii si intretinere auto. Folosind
Buldoexcavatorul s-au economisit aproximativ 90.000 lei(5 ore zilnic *75 lei/ora *20 zile/luna
*12 luni )
* 75 lei/ora =pret unitar de inchiriere buldoexcavator de la terti.
S-au redus cheltuielile de reparatii si intretinere la parcul auto existent dupa cum urmeaza; Reparatii auto execuate cu tert =21 990.16lei fata de 30 000 lei valoare plan achizitii 2016. Reparatii auto in regie proprie 8 791.74 lei fata de 20 000 lei plan achizitii 2016 - Intretinere
auto 8 701.35 lei fata de 20 000lei plan achizitii 2016 - Reparatii utilaje (hidrom, telemac,
motostivuitor, bobcat, buldoexcavator, tractor) 5 387.01lei fata de 10 000 lei plan achizitii
2016.
In anul 2016 societatea a inregistrat venituri de 12.500 lei prin inchirierea la terti a utilajelor
de ridicat (hidrom, telemac).
Intreaga activitate a parcului auto este monitorizata zilnic (F A Z) atat cu alimentarile de
carburant, ore functionare sau kilometrii efectuati urmand ca la sfarsitul fiecarei luni sa se
efectueze situatia exacta a alimentarilor, orelor de functionare, kilometrilor pe baza foilor de
parcurs si rapopturile de activitate.
Paza
Thermoenergy Group are un numar de 4 posturi de paza (2 posturi in incinta societatii- 1 post
la CAF Strada Letea - 1 post la Antistatia CF Valea Seaca).
Paza a fost asigurata de o firma autorizata, SC SHERIFF GUARD SRL Vaslui. In anul2016 s-au
luat toate masurile de asigurare si prevenire a furturilor care au fost precizate in analiza de risc
la siguranta fizica efectuata de SC MOLDOCONSULT pentru toate obiectivele in care isi
desfasoara activitatea Thermoenergy Group SA (Sediul societatii, CAF Strada Letea, Centrele
Relatii Clienti, ANTISTATIA CF Valea Seaca).
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S-au montat camere de luat vederi, la Centrele de Relatii Clienti si CAF.
S-au montat senzori de miscare la depozitul de productie, Casierie, Centrele de Relatii
Clienti care sant monitorizate de Firma de Interventii Rapida SC AZIA SECURITY
BACAU.
S-au montat butoane de panica cu actionare de la distanta cu telecomanda la Sectia
chimica Sectia Termomecanica Antistatia CF Valea Seaca care sant monitorizate de SC
AZIA SECURITY BACAU.
S-au reparat imprejmuirile, s-a facut verificarea pentru buna functionare a iluminatului
prrimetral.
In urma masurilor luate in anul 2016 nu s-a inregistrat nici un furt sau tentativa de furt.

5. Agenția de Dezvoltare Locală Bacău
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău este instituţie publică de interes local, cu personalitate
juridică proprie, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Obiectul de activitate al ADL Bacău îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe,
activităţi profesionale, ce contribuie la dezvoltarea economico-socială a Municipiului Bacău.
Agenţia de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău a fost înfiinţată la data de 1 noiembrie 2005,
conform HCL nr. 272 din 29.09.2005, iar activitatea organizaţiei a demarat de la 1 ianuarie
2006, conform Dispoziţiei privind aducerea la îndeplinire a HCL 323 din 30.11.2005.
Parteneriate, proiecte şi programe:
§

Proiect PUSH & PULL - “Parking management and incentives as successful and proven
strategies for energy-efficient urban transport" (Managementul locurilor de parcare și
implementarea unor strategii de succes pentru creșterea eficienţei energetice în
transportul urban)

Acest proiect are ca scop îmbunătăţirea mobilităţii din oraşele europene prin intermediul
managementului spaţiului de parcare. Proiectul combină măsuri ale managementului spaţiilor
de parcare cu cele ale managementului mobilităţii. Programul este administrat de Agenţia
Executivă pentru Energie Inteligentă în temeiul autorităţii delegate de către Comisia
Europeană. Bugetul total al Municipiului Bacău în cadrul acestui proiect este de 25.034 euro,
din care finanțarea comunitară acoperă 74% din valoarea eligibilă respectiv 18.525 euro, iar
contribuția municipiului Bacău este de 6.509 euro.
Proiecte cu finanţare locală:
§

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău, 2014-2020 conform
STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ
91

Prin actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău conform SIDU se
urmărește adaptarea acesteia la condițiile actuale ținând cont de modificările survenite, la
nivelul Municipiului Bacău, la nivelul regiunii Nord-Est și a întregii țări, în ultima perioadă în
toate domeniile de activitate: economic, social, cultural, etc. În același timp trebuie actualizate
și datele statistice în conformitate cu cele rezultate în urma recensământului din 2011. În
activitatea de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău 2014-2020
sunt implicați 4 angajați ai ADL Bacău, urmând ca aceasta să fie definitivată în aprilie-mai 2017.
§

Elaborarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilǎ” (PMUD) pentru Municipiul Bacău

PMUD ce se intenţionează a fi realizat pentru UAT Municipiul Bacău este un document strategic
menit să planifice în mod durabil satisfacerea nevoile de mobilitate ale oamenilor și sectorului
economic din oraș și din împrejurimile acestora pentru o dezvoltare socio-economică
armonioasă şi o mai bună calitate a vieții în prezent și în viitor. Acest document strategic
valorifică practicile de planificare existente pentru toate modalitățile de transport pentru
persoane şi mărfuri și ține seama de principiile integrării, eficienţei socio-economice,
participării și evaluării.
PMUD trebuie să aibă la bază o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea transportului și a
mobilității în municipiul Bacău și va cuprinde toate tipurile și formele de transport: public și
privat, pasageri și marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.
PMUD va propune o viziune strategică care să ofere o descriere calitativă a viitorului urban
dorit și să definească obiective concrete, măsurabile, ținte bine gândite, toate înglobate într-o
strategie generală de dezvoltare durabilă.
PMUD va cuprinde o evaluare a costurilor și beneficiilor transportului, incluzându-le și pe cele
ce nu pot fi cu ușurință măsurate sau evaluate cum sunt cele referitoare la emisiile de noxe sau
impactul asupra calității aerului, soluțiile propuse urmărind obținerea unui impact maxim al
resurselor utilizate.
Un PMUD are ca scop crearea şi exploatarea unui sistem de transport urban durabil prin
urmărirea cel puțin a următoarelor obiective:
§ asigurarea accesibilității la sistemul de transport public şi privat pentru toţi cetăţenii;
§ îmbunătățirea siguranței și securității în mijloacele de transport precum şi reducerea
numărului de accidente;
§ reducerea poluării aerului și a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a
consumului de energie;
§ optimizarea transportul de persoane și bunuri prin îmbunătățirea eficienței și a
eficacității costurilor;
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creşterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului și a amenajării spaţiilor
urbane ;
creşterea rezilienței rețelelor de transport public existente la condițiile meteorologice
extreme și la evenimente naturale, în concordanță cu politicile UE de ”adaptare la
schimbările climatice”.
dezvoltarea mijloacelor de transport non-motorizate şi a reţelelor intermodale de
transport

PMUD trebuie elaborat în concordanță cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a
Municipiului Bacău.
În activitatea de elaborare a PMUD sunt implicați 4 angajați ai ADL Bacău, urmând ca aceasta
să fie definitivată în anul 2017. Consultantul extern implicat în elaborarea acestui document
important este SEARCH CORPORATION.
În anul 2016, Compartimentul Management de Proiect din cadrul Agenției de Dezvoltare
Locală Bacău a analizat oportunitatea și posibilitatea inițierii sau aderării la anumite proiecte
de dezvoltare a Municiupului Bacău:
§ CIVINET - Rețeaua Națională CIVINET ROMÂNIA este o platformă adresată orașelor din
România pentru ca acestea să poată împărtăși experiența și cele mai bune practici în
dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor durabile de mobilitate urbană, a
politicilor și măsurilor din acest domeniu.
§ PADOR/PROSPECT - Instrument de înregistrare a entităților legale în vederea
participării la apeluri de proiecte.
§ GREENING THE ECONOMY
§ Sustainable Urban Mobility
§ INTERREG - Axa 3 (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon în toate sectoarele )
§ NATURBAN (ORIZONT 2020)
§ ELTIS
§ EMPOWERING
§ DANUBE STRATEGIC PROJECT FUND
Proiecte implementate de ADL Bacău, având ca beneficiar Municipiul Bacău:
§ Sustenabilitate proiect “Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin
promovarea oportunităţilor locale”
§ Sustenabilitate proiect "Complexul Cultural Sfântul Nicolae - Matricea Spirituală a
Bacăului", cod SMIS 21421
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§

Evaluare, derulare, consultanță finanțări nerambursabile din fondurile publice pe Legea
350/2005

Comunicare şi parteneriate cu alte organizaţii locale, regionale, naţionale şi europene:
§ Parteneriate cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacǎu, Direcţia de Sănătate Publică
Judeţeană Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Transport Public S.A., Bacău.BIKE,
Elephant Bike Club, ProBike Group Bacău pentru organizarea „Săptămânii Europene a
Mobilităţii” (European Mobility Week).
§ Colaborarea cu Primăria Municipiului Bacău pentru participarea la proiecte şi programe
comune, evenimente pe plan local, regional, naţional şi internaţional.
§ Colaborarea cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NE), inclusiv prin
participarea la programe şi proiecte comune, sau pentru promovarea municipiului şi a
instituţiei.
§ Colaborare cu SC Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău SA în coordonarea
activităţilor şi organizarea de conferinţe, seminarii.
§ Colaborarea cu Asociaţia Municipiilor din România.
§ Colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, cu privire la
implicarea în activitatea de promovare a parteneriatului local antidrog.
§ Parteneriat cu Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău privind reprezentarea Judeţului Bacău la Târgul de
Turism al României .
Promovarea instituţiei şi a municipiului:
§

Organizarea Săptămânii Europene a Mobilităţii

În perioada 16-22 septembrie 2016 s-a derulat în Municipiul Bacău a XV-a ediţie a „Săptămânii
Europene a Mobilităţii” (European Mobility Week), sub deviza „Mobilitate inteligentă.
Economie puternică.” Organizatorii acestui eveniment, Municipiul Bacău, Agenţia de
Dezvoltare Locală Bacău şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bac u le propun cetăţenilor
municipiului Bacău o schimbare la nivel comportamental, oferind opţiuni de transport local, de
mobilitate inteligentă și durabilă.
Pe 17 septembrie 2016 a avut loc turul „Fii biciclist în fiecare zi!”. Tema de anul acesta
„Mobilitate inteligentă. Economie puternică.” face trimitere la faptul că oamenii pot obține
beneficii majore de ordin financiar prin adoptarea mersului pe bicicletă ca și conduită
favorabilă mobilității inteligente și durabile. Organizaţiile băcăuane „Băcăuanii vor piste pentru
biciclete”, „Elephant Bike Club”, „ProBike Group Bacău”, „Bacăul Pedalează”, propun mersul pe
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bicicletă ca alternativă la transportul motorizat în municipiul Bacău, în vederea îmbunătățirii
calității mediului, sănătății cetățenilor și decongestionării traficului.
În data de 20 septembrie 2016 s-a derulat la Centrul de Afaceri şi Expoziții o Dezbatere publică
cu privire la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Bacău – PMUD,
document strategic menit să planifice în mod durabil satisfacerea nevoilor de mobilitate a
oamenilor.
Ziua de 22 septembrie 2016 s-a desfăşurat sub deviza: “În oraş fără maşină!”. Şcolile,
instituţiile publice, cetăţenii sunt invitaţi să folosească mijloace alternative de transport.
SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII oferă oamenilor oportunitatea de a medita pe
marginea adevăratei utilități a străzilor din orașe și de a dezbate soluții concrete de combatere
a anumitor provocări, precum poluarea, ambuteiajele, accidentele de circulație și problemele
de sănătate. Tema de anul acesta „Mobilitate inteligentă. Economie puternică.” scoate în
evidenţă faptul că cetăţenii pot obține beneficii majore de ordin financiar prin adoptarea unei
conduite favorabile mobilității inteligente și durabile.
Organizarea acestui eveniment este susținută de planul de implementare al proiectului
PUSH&PULL - “Sistem de gestionare și stimulare a parcării, ca strategie de succes pentru un
transport urban eficient energetic”, derulat de ADL BACĂU .
Parteneri eveniment: Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Bacău, Inspectoratul Şcolar
Judeţean, Transport Public S.A., Băcăuanii vor piste pentru biciclete, Elephant Bike Club,
ProBike Group Bacău, Bacăul Pedalează.

6. Direcția Publică de Evidență a Persoanelor
Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau s-a înfiintat începând cu data
de 01.04.2005 prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 56/31.03.2005, ca
urmare a aplicarii dispozitiilor din Ordonanta Guvernului nr.84/2001 aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 372/2002 si din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2004 cu modificarile
ulterioare.
Scopul Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor este acela de a îndeplini competentele care
îi sunt date prin lege în vederea aplicării prevederilor din actele normative care reglementeaza
activitatea de evidenţă a persoanelor şi eliberarea certificatelor de stare civila.
Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacău are în componenţă 2 servicii,
2 birouri şi 2 compartimente, respectiv: Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul de Stare
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Civilă, Biroul Regim Evidenţă, Biroul Informatic, Compartimentul Juridic si Evidenta
Alegatorilor si Compartimentul Aministrativ.
Direcţia este prevazută în statul de funcţii cu un numar de 48 de posturi din care în prezent
sunt ocupate 32.
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor deserveşte pe linie de evidenţă a populatiei şi
eliberarea actelor de identitate, populatia din municipiului Bacău şi din cele 18 de comune
arondate, în numar total de aproximativ 290.500 de locuitori.
În cursul anului 2016, personalul Directiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului
Bacău a depus eforturi sustinute pentru rezolvarea volumului mare de cereri eliberari
certificate de stare civila si acte de identitate, datorita numarului redus de lucratori
(aproximativ 70 % din numarul de posturi prevazute în organigrama).
Principalii indicatori ai activităţii realizate pe linie de evidenta persoanelor în anul 2016 sunt:

Total acte de identitate eliberate din care:
- cărţi de identitate
- cărţi de identitate provizorii
Carti de alegator eliberate
Persoane luate in evidenta din care:
- la nastere
- la schimb. domic. din strainatate în Romania
- la dobandirea cetateniei romane
Schimbari de domiciliu efectuate din care:
- in aceeasi localitate
- dintr-o localitate in alta
Vize de resedinta aplicate din care:
- în aceeasi localit. cu cea de domiciliu
- în alta localit. decat cea de domiciliu
Persoane verificate in Registrul de Evid.a Pers.

30016
28388
1628
0
3036
2465
551
20
13656
8378
5278
2538
790
1748
3558

Ca urmare a serviciilor prestate cu ocazia eliberarii actelor de identitate, mentiunilor de
resedinta şi furnizărilor de date, în perioada analizată s-a încasat suma de peste 335.000 RON.
Activitatea desfasurata de seviciul de stare civila se prezinta astfel:
Acte de nastere întocmite

4268
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Transcrieri acte de nastere , casatorie, deces
Inregistrare adoptii
Divorturi pe cale administrativa
Acte de casatorie intocmite
Acte de deces intocmite
Dosare pentru deschiderea procedurii succesorale
Rectificari acte
Renuntari/dobindiri cetatenie
Mentiuni operate pe acte de nastere, casatorie, deces
Eliberari certificate
- de nastere
- de casatorie
- de deces
Actiuni îregistrări tardive
Sentinte stabilire filiatie si recunoastere
Dosare schimbari de nume/prenume

1136
8
35
1367
2427
812
60
16
5425
15546
10421
2200
2925
29
117
29

7. Poliția Locală a Municipiului Bacău
Poliţia Locală a Municipiului Bacău şi-a început activitatea la 01.02.2011, conform Legii
155/2010, H.G. nr. 1332/2010 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 11/2011, în
scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei, proprietăţii publice şi private, precum şi pentru prevenirea şi descoperirea
infracţiunilor pe raza municipiului Bacău.
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat
permanent o prioritate pentru Poliţia Locală a Municipiului Bacău, care prin efectivele sale
specializate, alături de celelalte instituţii fundamentale ale statului de drept, a căutat să
identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. Activitatea
preventivă care vizează siguranţa cetăţeanului, a constituit punctul de referinţă al întregului
personal cu atribuţii în asigurarea ordinii publice în anul 2016.
Obiectivele Poliției Locale a Municipiului Bacău
În anul 2016, Poliţia Locală a municipiului Bacău a avut următoarele obiective strategice:
§

Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului
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De evidențiat este faptul că în anul 2016, la nivelul instituţiei, au fost constatate un număr de
87 fapte de natură penală, în care au fost implicate 103 persoane suspecte și au fost depistate 4
persoane urmărite în temeiul legii, toate fiind predate la I.P.J. Bacău sau Poliției Municipiului
Bacău, în vederea continuării cercetărilor.
§

Creşterea gradului de siguranţă rutieră pe străzile şi drumurile publice din municipiul
Bacău

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-au aplicat un număr de 2.874 sancţiuni contravenţionale
în valoare de 261.600 lei având o scădere nesemnificativă (0,02%) faţă de anul 2015.
§

Asigurarea unui climat de comert civilizat

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-au avut în vedere următorii indicatori de performanță:
- Acțiuni desfăşurate;
- Protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
- Respectarea regulilor de urbanism comercial;
- Verificarea activităţilor sezoniere organizate cu ocazia diverselor evenimente;
- Note de control întocmite, procese verbale de sancționare;

•

Asigurarea respectării normelor de protejare a spatiilor verzi şi a curăţeniei în
municipiul Bacău

Pentru realizarea acestui indicator, s-a urmărit respectarea legislației privind protecția
mediului, a protejării spațiilor verzi, arborilor, arbuștilor, respectării normelor de păstrare a
curățeniei pe raza municipiului Bacău, precum şi activități de monitorizare a depozitărilor
necontrolate de deșeuri.
§

Asigurarea respectării legalităţii în domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii

Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite conform competenței, polițiștii locali ai Biroului
Disciplină în Construcții, au desfășurat activităţi pentru depistarea construcțiilor efectuate fără
respectarea normelor legale la imobilele proprietate privată, identificarea imobilelor
degradate și a proprietarilor acestora, prevenirea și combaterea faptelor de încălcare și
ocupare abuzivă a domeniului public prin construcții neautorizate precum și verificarea
acordurilor de publicitate temporară emise de Primăria Municipiului Bacău.
§

Asigurarea pazei bunurilor, obiectivelor de interes local şi administrarea parcărilor cu
plată
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Poliţia Locală asigură pază doar la două obiective de interes local stabilite conform H.C.L.
nr.338 din 29.11.2016 şi anume la sediile Primăriei Municipiului Bacău şi Consiliului Judeţean
Bacău.
De asemenea, Poliţia Locală se ocupă cu supravegherea şi gestionarea celor 18 parcări auto cu
plată din municipiul Bacău.
ÎNCASĂRI
DE LA APARATELE DE TAXAT
PARCARE RAPIDĂ PIAȚA CENTRALĂ
PARCARE RAPIDĂ PIAȚA SUD
CONTRACTE ABONAMENT
CONTRACTE REZERVARE
ABONAMENTE
PLATĂ PRIN S.M.S.
TOTAL ÎNCASĂRI

2016
69.291
248.131
139.258
5.922
1.339
50.528
10.157
524.626

SINTEZĂ ACTIVITĂȚI 2016
ACȚIUNI DESFĂȘURATE
INFRACȚIUNI CONSTATATE ÎN FLAGRANT
PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI PUBLICE, SPORTIVE
CONTROALE PROPRII EFECTUATE
CONTROALE CU ALTE INSTITUȚII
NOTE DE CONTROL ÎNTOCMITE
SESIZĂRI PRIMITE ȘI SOLUȚIONATE
SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE APLICATE
VALOARE SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE

2015
66.791
199.564
114.444
7.840
9.128
47.898
8.155
453.820

NUMĂR/VALOARE
230
87
126
7.933
211
1.032
6.541
6.284
767.970

8. Teatrul Municipal Bacovia
Teatrul Municipal ”Bacovia” îşi desfăşoară activitatea culturală pe raza municipiului şi a
judeţului Bacău alături de alte instituţii culturale de prestigiu: Filarmonica “Mihail Jora”,
Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”, Centrul Internaţional de Cultură şi Artă “George Apostu”,
Casa Memorială “George Bacovia”, Casa Memorială “Nicu Enea”, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea culturii tradiţionale, Teatrul de Vară “Radu Beligan” ,Galeriile de
Arta Ceramica”Anton Ciobanu” ,Observatorul astronomic “Victor Anestin”, Biblioteca judeteana
“Costache Sturdza”, Colegiul Naţional de Arta “George Apostu”, pastrându-şi intact specificul
teatral prin realizarea de spectacole pentru copii, tineret, adulţi. În acest sens, trebuie
menţionat faptul că Teatrul Municipal “Bacovia” este unica instituţie de spectacole de teatru
profesionist din judeţul Bacău.
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Teatrul Municipal “Bacovia” îşi desfăşoară activitatea în baza O.G. nr.21/2007 privind
instituţiile de spectacole sau concerte; legislaţiei româneşti, strategiei promovate de Ministerul
Culturii şi Cultelor, strategiei şi hotărârilor Consiliului local Bacău.
Astfel, în 2016, Teatrul Municipal Bacovia a avut opt premiere:
„Omul care a vazut moartea” de Victor Eftimiu (2016 a reprezentat și anul dramaturgiei
românești, drept pentru care acest titlu a fost bine venit) in regia lui Gheorghe Balint
„Prenumele” de Mathew Dellaporte
Săvescu/Scenografia Cristina Ciobanu

și

Alexandre

de

Patelliere,

regia

Răzvan

„Ich Bin Ofelia” de Gertrude Fussenegger, regia Sorin Militaru/Scenografie Erika Marton
(spectacol creat pentru anul internațional Shakespeare, 400 de ani de la moartea marelui
dramaturg)
„Cabiniera” (monodramă), regia Simona Baicu
„Boogie-Woogie” (animație), text și regie Mihaela Murafa
8-14 aprilie a avut loc FIRD (Festivalul Internațional al Recitalurilor Dramatice „Valentin
Silvestru”)
Festivalul ce dă identitate teatrului băcăuan.
În acest festival actrita Teatrului Municipal Bacovia, Eliza Noemi Judeu a jucat spectacolul „Ich
Bin Ofelia”, câștigând Premiul pentru Creație Feminină.
Între 14-20 noiembrie 2016, Teatrul Municipal Bacovia a fost invitat la Festivalul Teatrelor de
Studio de la Pitesti cu spectacolul „Ich Bin Ofelia” unde, actrita Eliza Noemi Judeu a câștigat ,de
asemenea, Premiul pentru Creatie Feminină.
În urma acestor premii, actrita Eliza Noemi Judeu împreuna cu Teatrul Municipal Bacovia au
fost invitați la a treia editie a Festivalului de Monodramă din Ulan Bathor, Mongolia, ce va avea
loc in luna octombrie 2017.
Stagiunea 2016/2017 a continuat sub o nouă direcțiune.
4 Septembrie 2016- „Alba ca Zapada”, adaptare si regie Gheorghe Balint/scenografie si papuși
Kovacs Tunde
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15-18 septembrie-Teatrul Municipal Bacovia a fost partener al Festivalului de Folk și Blues
organizat de Villa Borghese printr-un spectacol de Muzică si Poezie din care au facut parte
Florina Găzdaru, Corina Goranda, Marlene Duduman, Simona Mătăsaru și bateristul Andi
Mătăsaru (spectacolul a fost sustinut in foaierul Teatrului Municipal Bacovia)
3 noiembrie 2016-„Amphitrion 38” de Jean Giraudoux, regia Horia Suru/Scenografia Cristian
Marin
10/12 decembrie au avut loc primele Repetiții cu Public ale spectacolului „Cu sufletul nu-i de
glumit” de Dimitrie Dinev, regia Sorin Militaru/Scenografia Erika marton/Muzica Vlaicu Golcea
Din septembrie 2016 până în prezent, Teatrul Municipal Bacovia a oferit publicului băcăuan
prilejul întâlnirii cu artiștii plastici băcăuani: actrița Elena Solomon, Ion Mihalache, actorulsculptor Eugen Ionescu, maestrul Ioan Măric, elevii Colegiului Național de Artă George Apostu,
Florentina Oțetea.
De asemenea, în decembrie 2016 Teatrul Municipal Bacovia și-a început seria de SpectacoleLectura din programul de management intitulat „TU și TEATRUL”, un program ce-si propune
lansări de carte, spectacole-lectură (aducerea in prim plan a textelor de importanță națională și
internațională), întâlniri cu mari nume ale scenei românești.
Tot în cadrul acestui program, publicul băcăuan a avut prilejul să-l cunoască pe marele regizor
de teatru și film Alexa Visarion care, in sala Teatrului Municipal Bacovia, a povestit auditoriului
cum se fac filmele, cum se fac spectacolele, s-a lansat cartea doamnei Vasilica Bălăiță despre
filmele lui Alexa Visarion. „Univers filmic. Jurnal de spectator”.

9. Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău
Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău a luat ființă în 28 decembrie 2010, prin Hotărârea nr.
441 a Consiliului Local Bacău, sub denumirea initială de Clubul Sportiv Municipal (CSM) Bacău
2010, iar pe 25 ianuarie 2011 a primit şi certificatul de identitate sportivă. Obiectivul acestui
demers a fost de susţinere a sportului de performanță, a mai multor discipline sportive şi de a
se crea o bază solidă de selecţie a talentelor.
Pornind iniţial la drum, în 2011, cu înfiinţarea a cinci secţii (Handbal, Atletism, Box, Nataţie,
Tenis de câmp), acestora li s-au adăugat mai apoi Tir cu arcul, Haltere, Fotbal și Lupte GrecoRomane.
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Prin aceasta, clubul promovează cu prioritate disciplinele, ramurile şi probele sportive
cuprinse în programul Jocurilor Olimpice, chiar dacă unele dintre ele au mai puţin sprijin la
nivel naţional, dar cu mare priză la nivel internaţional.
Din 27 ianuarie 2014, clubul şi-a schimbat numele în Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău.
La sfârşitul anului 2016, Știința Municipal avea un număr de 156 de sportivi legitimați, cei mai
mulți dintre aceștia evoluând la secția handbal (categoria de vârstă 4-16 ani = 71 sportivi, 1734 ani = 84 sportivi, peste 34 ani = 1 sportiv).
În cei aproape șase ani de activitate a CS Ştiinţa Municipal Bacău, sportivii acestuia au urcat pe
podiumurile de premiere din țară și străinătate de peste 900 de ori (2011 – 73, 2012 – 108,
2013 – 132, 2014 – 200, 2015 – 237, 2016 – 221).
De la înființare, clubul a calificat sportivi la fiecare ediție a Jocurilor Olimpice: în 2012, la
Londra, pe Norbert Trandafir (înot); în 2016, la Rio de Janeiro, pe Norbert Trandafir, Marius
Radu (înot) și Mihai Nistor (box). O performanță singulară între cele ale cluburilor băcăuane,
atât ca reprezentare la ambele ediții ale întrecerilor planetare, cât și ca număr de sportivi
calificați (3, la Rio).
Nistor Mihai a obținut titlul de Campion Mondial la categoria “+91kg” în versiunea AIBA Pro
Boxing (divizia profesionistă), acesta fiind și cel mai important rezultat din boxul românesc din
2015. În același an, tot Nistor a fost și singurul boxer român medaliat la Europene (bronz),
singurul boxer român calificat la Mondiale și singurul boxer român calificat la Jocurile Olimpice
de la Rio.
Sulițașul Alexandru Mihăiță Novac a obținut titlul de Vicecampion Olimpic de Tineret (Nanjing,
2014), confirmându-și valoarea și în 2016 prin doborârea recordurilor naționale la juniori 1 și
tineret și clasarea pe locul cinci la Campionatul Mondial al juniorilor 1.
Tot între premiere figurează și performanța halterofilului Ionuț Ilie, dublu campion european
de tineret (2016), acesta fiind și primul sportiv legitimat la un club din Bacău care a evoluat la
un campionat mondial de seniori (2015).
Și la nivel de jocuri de echipă CS Știința Municipal Bacău a înregistrat o premieră națională,
fiind singurul club care în același an competițional (2015-2016) a obținut trei medalii la nivel
de juniori: juniori 1 – campioni naționali, juniori 2 – campioni naționali, juniori 4 –
vicecampioni naționali.
CS Știința Municipal Bacău continuă să deruleze un proiect handbalistic menit să readucă în
prima divizie o echipă băcăuană. CS Știința Municipal Bacău abordează campionatul 20162017 cu o echipă de Divizia A și cinci de juniori. O construcție piramidală începută în urmă cu
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aproape șase ani, singura din Municipiul Bacău, având ca bază echipele de juniori și ca vârf o
viitoare echipă de seniori puternică care să reprezinte Bacăul în Liga Națională.
Sportivii își desfășoară activitatea în sălile de sport din Municipiul Bacău, clubul neavând o
bază materială proprie. Conducerea este asigurată de un director coordonator, în prezent pe
acest post fiind numit Adrian Gavriliu.
Din acest an, strategia clubului are ca prioritate pregătirea unui nou ciclu olimpic, sperând ca
reprezentarea comunității băcăuane la JO de la Tokyo (2020) să fie una mai numeroasă, iar la
sporturile de echipă juniorii crescuți la Bacău să evolueze într-o echipă la nivel de Liga
Națională.
CS Stiinta Municipal Bacau a obtinut in anul 2016 cele mai mari succese din istoria de
sapte ani de la infiintare
CS Stiinta Municipal Bacau a fost, in 2016, singurul club din Romania care a avut doi
reprezentanti la inot la Jocurile Olimpice, Norbert Trandafir si Radu Marius. Norbert Trandafir
a reusit sa concureze din nou intr-o semifinala, la 50m liber, terminand proba pe locul 14. Tot
pe 14 a terminat si stafeta Romaniei de 4×100 m liber, cu Marius Radu si Norbert Trandafir in
componenta. Veteranul Norbert Trandafir a bifat o noua participare la un Campionat Mondial
(Windsor, Canada, decembrie 2016). Ovidiu Galeru a fost unul dintre cei doi antrenori ai lotului
Romaniei la Jocurile Olimpice. Norbert Trandafir si Radu Marius au ocupat locurile 2 si 3 in Top
10 sportivi ai judetului Bacau in 2016.
La haltere, CS Stiinta Municipal Bacau a inregistrat cele mai bune rezultate dintre cluburile din
judetul Bacau. Cu doua medalii de aur si un argint la Europenele de Tineret, un loc 6 la
mondialele de Seniori, Ionut Ilie a scris o noua pagina de istorie in halterele din Municipiul
Bacău. Halterofilul a ocupat locul 6 in Top 10 sportivi ai judetului Bacau in anul 2016, in
conditiile in care toti cei clasati inaintea sa au fost sportivi participanti la jocurile Olimpice de
la Rio.
La handbal s-au inregistrat cele mai mari performante de la infiintarea sectiei. CS Stiinta
Municipal Bacau a izbutit sa adune la final de sezon competitional 2015-2016 doua titluri de
campioana nationala si unul de vicecampioana, reusita unica in istoria handbalului juvenil din
Romania.
Echipa care activeaza in Divizia A s-a calificat la barajul de promovare in Liga Nationala, turneu
unde a ocupat locul 2 in grupa, locul 4 in clasamentul final. CSSM a primit totusi (in luna
septembrie) invitatia de a participa in sezonul 2016-2017 in liga nationala. Oferta a fost
refuzata din lipsa de fonduri suficiente.
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România U18 a câștigat grupa valorică 2 la Europenele U18 si a promovat astfel în prima
divizie. Din echipa au facut parte mai multi handbalisti ai CS Știința Municipal Bacău: Vlăduț
Rusu (capitan), Ionuț Broască și Alexandru Ionescu. Vlăduț Rusu a fost declarat MVP-ul finalei.
Peste 2 ani, România va evolua în grupa de elită a „europenelor” U20.
Atletul Alexandru Mihaita Novac, un alt sportiv care a prins toate topurile nationale din 2016,
s-a clasat pe locul 5 la Campionatele Mondiale de juniori si a batut de doua ori recordurile la
sulita la juniori si tineret.
CS Stiinta Municipal a avut doua reprezentante in marile intreceri de tir cu arcul organizate la
nivel European: Vlad Maria – Cupa Europei, Adina Mihalache – Campionatul European pentru
Tineret.
Boxerii CS Stiinta Municipal Bacau au reprezentat Romania la Campionatul Mondial pentru
Tineret.
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Capitolul 5
Aspecte constate urmare a auditului intern/extern la UAT
Municipiul Bacău

1. Auditul intern
Referitor la organizarea si exercitarea activitatii de audit la entitatile subordonate Primariei
Municipiului Bacau mentionam:
§ Numărul entităţilor publice (entitatea care raporteaza+entitatile subordonate, aflate în
coordonare sau sub autoritate) este de 44: 1(Primaria ) + 11 entitati subordonate + 32
unitati de invatamant;
§ Numărul entităţilor la care este organizat auditul public intern prin compartiment
propriu este de 5: 1 (Primaria) + 1 (S.C.Thermoenergy) + 1 (Directia de Asistenta
Sociala) + 1 (Politia Locala) + 1 (Compania Regionala de Apa);
Facem mentiunea ca din aceste 5 entitati, doar la 3 entitati compartimentul de audit este
functional (Primaria, Thermoenergy, Compania Reginala de Apa) la celelalte 2 unitati este
prevazut in organigrama compartimentul de audit, dar in urma organizarii concursurilor,
posturile nu s-au ocupat.
Numarul total al misiunilor de asigurare efectuate in anul 2016, de catre cei doi auditori publici
interni ai Primariei Municipiului Bacau, prin analiza informatiilor din anexa nr.10, a fost de: 13.
Din cadrul acestora, numarul misiunilor de asigurare afectuate in care s-a abordat:
§ domeniul bugetar : 6;
§ domeniul financiar – contabil : 2;
§ domeniul resurselor umane : 3;
§ domeniul juridic : 2;
Auditul intern a sprijinit managementul structurilor auditate în procesul de autoevaluare,
furnizând informaţii pentru a facilita înţelegerea standardului şi metodologiei de
implementare, precum şi în elaborarea raportului.
Contribuţia auditului intern la procesul de management al riscurilor se realizează indirect, cu
ocazia misiunilor de audit intern, prin recomandările formulate, care au drept scop reducerea
riscurilor potenţiale care au făcut obiectul testărilor acestuia.
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Activitatea de audit public intern a contribuit la adaugarea de valoare in cadrul Primariei
Municipiului Bacau prin recomandarile formulate cu ocazia misiunilor de audit realizate.
Aceste recomandari au determinat structurile auditate sa-si perfectioneze activitatile si sa-si
implementeze sistemul de control intern.
Auditul public intern a contribuIt la imbunatatirea controlului intern in sensul ca a apreciat
conformitatea şi eficienţa activităţilor realizate şi a formulat, acolo unde a fost cazul,
recomandări menite să contribuie la îmbunătăţirea Programului de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial.
În anul 2016 auditul intern a avut o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea sistemului
decizional, prin consultanţa oferită pe tot parcursul anului atunci când i s-a solicitat punctul de
vedere privind anumite aspecte care ţin de domeniul său de competenţă.
Activitatea de audit public intern a contribuit la îndeplinirea obiectivelor Primăriei
Municipiului Bacău, prin prezentarea sistematică de rapoarte şi recomandări cu privire la
modul de aplicarea a normelor interne de reglementare a activităţilor auditate.
Conducerea Primăriei Municipiului Bacău, în baza recomandărilor făcute prin raportele de
audit public intern, a luat măsurile care se impuneau pentru eficientizarea activităţii.

2. Auditul extern (Camera de Conturi a Județului Bacău)
Decizia nr. 63 din 08.12.2016
Urmare a acțiunii de verificare a contului anual de execuție bugetară pe anul 2015 la UATM
Bacău se constată:
A. ACTIVITATEA APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
1. Stabilirea, evidentierea si urmărirea incasarii veniturilor bugetului local, in
cuantumul si la termenele prevazute de lege.
1.1. Cu privire la chiria datorata UATM Bacau pentru bunurile date spre „folosintă"
Conform actului constitutiv «S.C. Centrul de Afaceri si Expozitii Bacău S.A.», este societate
comerciala pe actiuni, constituita in baza Legii nr. 31/1990 si care desfasoara activitate
economica.
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In baza Contractului de comodat nr. 6556/16.08.2011, UATM Bacau a cedat spre folosintă
gratuita cladiri care apartin UATM Bacau, unei societati comerciale care desfasoara activitati
economice contrar prevederilor art.124 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata care stipuleaza „Consiliile locale, consiliile judetene pot da in folosintă gratuita, pe
termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica- sau privata locala ori județeană,
după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăsoara activitate de binefacere sau
de utilitate publica ori serviciilor publice".
In conformitate cu cele prezentate rezulta ca dreptul de folosinta gratuita se poate constitui
numai in favoarea persoanelor juridice fara scop lucrativ, iar prin darea in folosintă gratuita a
bunurilor proprietate publica a acestora, se urmareste incurajarea si facilitarea desfasurarii
unor activitati de utilitate publica.
Bunurile proprietate publica sau privata ale UATM Bacau pot fi date in administrare cu titlu
gratuit doar unor subiecte de drept public, regii autonome sau institutii publice subordonate
care desfasoara activitati de utilitate publica. Darea in folosinta gratuita a bunurilor
proprietate publica sau privata se poate face doar către institutii de utilitate publică in alte
cazuri, bunurile respective pot fi date spre exploatare sau, respectiv, folosinta particularilor,
persoanelor fizice persoanelor juridice, ca subiecte de drept privat, prin concesionare sau
închiriere.
Inchirierea sau concesionarea bunurilor care apartin domeniului public sau privat la societati
comerciale care desfasoara activitati economice, se aproba prin Hotarare de Consiliu Local, in
schimbul unei chirii sau redevente, după caz.
Clauzele contractelor de inchiriere/concesiune nu sunt negociabile, ele fiind stabilite prin
aprobarea organelor administratiei publice, cealalta parte contractanta având doar
posibilitatea sa le accepte, caz in care se va încheia contractul, sau sa le refuze, caz in care nu
se va realiza acordul de vointa, iar contractul nu se va încheia.
Situatie similara a fost si in cazul Contractului de inchiriere incheiat cu SC SCC SERVICES
ROMAN LA SRL prin care s-a acceptat perioada de gratie pentru neplata chiriei datorate (36
luni) fara a se respecta prevederile Legii 215/2001. Pana la data prezentei nu s-a înregistrat si
incasat de la SC SCC SERVICES ROMAN LA SRL c/valoarea chiriei datorate după expirarea
perioadei de gratie, respectiv 01.02.2015.
Din verificarile efectuate s-a constatat ca cele doua contracte incheiate cu S.C. Centrul de
Afaceri si Expozitional Bacau S.A (Contractul de comodat nr. 6556/16.08.2011) si SC SCC
SERVICES ROMAN LA SRL (Contractul de inchiriere nr. 68951/3.10.2012), nu au fost
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repartizate compartimentelor de specialitate in vederea urmaririi derularii acestora si
obligatiilor datorate la bugetul local de catre cei care au primit in folosinta bunurile.
Nu s-au estimat sume privind chiria /redeventa datorata de catre S.C. Centrul de Afaceri si
Expozitional Bacau S.A pentru cladirile primite in folosinta gratuita deoarece nu au fost
prevazute in contractul incheiat cu Primaria Municipiului Bacau.
In ceea ce priveste chiria datorata de catre SC SCC SERVICES ROMAN LA SRL pentru perioada
01.02 - 31.12.2015, s-a constatat ca entitatea auditata nu a calculat/determinat, inregistrat si
incasat c-valoarea acesteia. Nefiind emise facturi de catre UATM Bacau, auditorii publici externi
au determinat in baza art. 5 si art. 6 din Contractul de inchiriere nr. 68951/3.10.2012,
cuantumul chiriei in functie de cursul euro/lei din ultima zi a lunii, rezultand valoarea estimate
de 207.852,78 lei.
1.2 Cu privire la taxa pe cladiri datorata pentru bunurile date in folosinta
S-a constatat ca de la data primirii bunurilor in folosinta gratuita, reprezentantii «S.C. Centrul
de Afaceri ,si Expozitional Bacau S.A.» nu au depus declaratii de impunere, in conformitate cu
dispozitiile art. 254 si 259 din Codul fiscal si nu au efectuat nici un virament catre bugetul local
in contul taxelor datorate.
Avandu-se in vedere faptul ca prin Procesul verbal de receptie a fost admisă receptia pentru
obiectivul CENTRUL EXPOZITIONAL Sl DE AFACERI Bacau si potrivit Contractului de comodat
nr. 6556/16.08.2011 privind darea in folosintă a obiectivului, in conformitate cu prevederile
art. 249 (3), din Legea nr. 573/2003 privind Codul fiscal, de la data incheierii contractului
pentru spatiile date in folosintă cu titlu gratuit, se datorează bugetului local taxa pe clădiri
asimilata impozitului pe cladiri.
In conditiile in care SC Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau SA a fost infiintată in baza Legii
nr. 31/1990 pentru desfasurare de activitati economice conform actului constitutiv, in
conformitate cu prevederile Codului fiscal avea obligatia platii taxei pe clădiri asimilată
impozitului pe clădiri.
Ulterior, in baza Contractului cadru - Contract de inchiriere nr. 68951/03.10.2012, Municipiul
Bacau a inchiriat spatiul din PAVILIONUL EXPOZITIONAL II din incinta Centrului de Afaceri si
Expozitional, in suprafată de 2182,7 mp, la SC SCC SERVICES ROMAN LA SRL Iași, suprafata
majorata prin Actul aditional nr. 2/69106/21.12.2012, la 2837,60 m.p.
Din verificarea efectuata s-a constatat ca, pentru spatiul inchir la t, ca si in cazul anterior nu s-a
calculat si perceput taxa pe cladiri asimilata impozitului pe cladiri datorata de unitatea
susmentionata in conformitate cu art. 249 (3), din Legea nr. 573/2003 privind Codul fiscal.
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1.3 Referitor la taxa pe cladiri si taxa pe teren datorate de catre SC ART BACAU SRL
In baza Hotărarii Consiliul Local al Municipiului Bacau nr.17 din data de 29.01.2010, s-a
aprobat înfiintarea SC ARTBACAU SRL, avand ca asociat unic CL Bacau, cu sediul social in
Bacau, str. V. Alecsandri nr.39 bis.
Conform actului constitutiv aprobat prin HCL nr.17/2010, SC ART BACAU SRL desfasoara
activitati de spectacole culturale si recreative, avand ca principal obiect "gestionarea sălilor de
spectacole" - cod CAEN 9004 precum si diverse activitati secundare.
Potrivit extrasului din inventarul domeniului public al UATM Bacau, reevaluat in baza HCL nr.
67/31.03.2015, clădirea Teatrului de Vara, "Radu Beligan" in valoare de 22.390.267,80 lei si
terenul aferent in suprafată de 2.780 mp, fac parte din domeniul public al municipiului Bacau
(pozitiile 1482 - 1483).
Dreptul de folosintă asupra unor bunuri din domeniul public al Municipiului Bacau nu poate fi
acordat decat in baza unei hotârâri adoptate de Consiliul Local si numai in conditiile prevăzute
de art.124 din Legea nr.215/2001.
In conditiile in care societatea comercială a desfăsurat de la înfiintare, activitati economice
conform actului constitutiv, în clădirea si terenul Teatrului de Vară "Radu Beligan" se impunea
ca, in conformitate cu prevederile Codului fiscal să se procedeze la stabilirea unei chirii si
impunerea contribuabilului SC ART BACAU SRL.
1.4 Referitor la impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice/fizice care nu au declarat
cladirile la expirarea autorizatiilor de constructii
Din verificarea esantionului selectat privind modul de stabilire si incasare a impozitului pe
cladiri, s-a constatat ca entitatea nu a calculat si nu a inregistrat in evidenta contabila si fiscala,
sumele datorate de catre unii contribuabili, urmare nedeclardrii tuturor constructiilor
dobandite in cursul anului 2015, dupa cum urmează:
a.1 S.C. GAUSS OPTIC S.R.L nu a depus declaratia privind valoarea lucrarilor de constructie real
executate, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice, in termen de
15 zile de la data finalizarii lucrărilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la
care a expirat autorizația, contrar prevederilor art. 267, alin. 14 lit. b) din Codul Fiscal.
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Astfel s-a constat ca, compartimentul de specialitate din cadrul entitatii (disciplina in
constructii), nu au comunicat contribuabilului obligatia efectuarii receptiei la terminarea
lucrarilor si declarării constructiei la organele fiscale teritoriale, aceasta constructie nu a fost
impozitata in anul 2015.
a.2. La un numar de 11 contribuabili persoane fizice compartimentul de impozite si taxe locale
a primăriei nu a calculat si nu a inregistrat în evidenta fiscala si in contabilitate impozitul pe
cladiri datorat de aceștia, pentru clădirile care nu au fost receptionate la expirarea autorizatiei
de construire in anul 2015 si nu au depus declaratiile privind valoarea lucrarilor de constructie
real executate, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice, în termen
de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție.
1.5 Referitor la cota de impozit clădiri diminuata cu 25% in cazul persoanelor juridice
Din verificarea modului in care administrația publica locala stabileste si administreaza
veniturile proprii in limitele si conditiile titlului IX din Codul fiscal si ale celor prevazute de
normele metodologice - H.G. nr. 44/2004, s-a constatat ca in cazul impozitului pe cladiri exista
o situatie care excede principiului autonomiei locale si care influentează modul de
fundamentare si realizare a bugetului entitaţii publice, prin acordarea unei facilităti fiscale
neprevazute de Codul fiscal, sub forma impunerii cu două cote de impozit pe clădiri in cursul
unui an bugetar-fiscal pentru acelasi tip de contribuabil.
Astfel, in anexa nr.1 la Hotărarea Consiliului Local nr. 293/2014 la cap. I, pct.1, lit. b, impozitul
pe clădiri pentru persoane juridice este stabilit prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii de
inventar a clădirii inregistrată in contabilitatea proprietarului. In paragraful următor,
impozitul pe clădiri pentru persoane juridice este stabilit prin aplicarea unei alte cote de
0,75 % asupra valorii de inventar a clădirii inregistrată in contabilitatea proprietarului.
Conditia aplicării cotei de 0,75 % este achitarea integrala a impozitului pe clădiri pană la 31
martie 2015.
H.C.L. nr. 293/29.12.2014 prevede in cazul achitării integrale (anticipat pentru întregul an) a
impozitului pe clădiri de către persoanele juridice, acordarea unei bonificatii de 10%,
diminuandu-se astfel obligat la de plată in conditiile Codului fiscal.
In practică, organul fiscal competent, a acordat bonificatia, atunci cand contribuabilul persoana
juridica a achitat pană la 31 martie 2015, obligatia datorata bugetului local aferenta intregului
an 2015, la un impozit pe clădiri stabilit prin aplicarea cotei de 0,75 % asupra valorii de
inventar a clădirii inregistrata in contabilitatea proprietarului. Se constata astfel ca entitatea
aplica prin diminuare, un procent de 10% la un impozit pe clădiri deja redus cu 25%, adica la
un impozit pe cladiri stabilit prin aplicarea cotei de 0,75 % si nu de 1%. Aceasta procedura de
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stabilire a impozitului pe cladiri nu este prevăzută de Codul fiscal sau de normele metodologice
de aplicare ale acestuia. Dupa data de 31 martie a anului fiscal-bugetar in curs, organul fiscal a
revenit la cota de 1% pentru calcularea impozitului pe cladiri datorat de acei contribuabili,
persoane juridice, care nu au achitat integral obligația de plată respectivă, pană la 31 martie.
Prin aplicarea cotei de 0,75% asupra valorii de inventar a cladirii, in cazul contribuabililor
persoane juridice care achita integral impozitul pe clădiri până la 31 martie inclusiv, au fost
eludate dispozitiile art. 255 alin (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, unde se
prevede ca „Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o
bonificatie de 10 %, stabilită prin hotărare a consiliului local" si nicidecum reducerea cotei de
impozitare.
Calcularea impozitului prin utilizarea cotei de 0,75% asupra valorii de inventar a clădirii, asa
cum este prevăzut la Cap.I pct.1, lit.b din anexa 1 la HCL Bacau nr. 293/29.12.2014, a condus la
nestabilirea, neevidentierea si neincasarea in anul 2015 a impozitului pe clădiri in procent de
25% in cazul contribuabililor persoane juridice care au achitat impozitul pe clădiri până la data
de 31.03.2015 inclusiv.
2. Modul de gestionare a patrimoniului public si privat al UATM Bacau
2.1. Referitor la bunurile din domeniul public administrat de SC CET SA Bacău până la data
intrării unitătii în procedura de insolventă si faliment
In anul 2002, in baza art.1 din HG nr. 104/2002 s-a aprobat „transmiterea fără plata" a
centralelor electrice de termoficare din Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara
si Borzesti, avand datele de identificare prevăzute in anexa care face parte integrantă din
prezenta hotârare, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societalii Comerciale
"Termoelectrica" - S.A. in domeniul public al municipiilor Pitesti, Iaşi, Brasov, Bacău, Oradea,
Suceava, Timisoara si Onesti si în administrarea consiliilor locale respective".
Ulterior Consiliul Local al Municipiului Bacau a adoptat HCL nr 40/25.03.2002, prin care s-a
aprobat infiintarea SC CET SA Bacau si contrar prevederilor articolului de lege susmentionat a
dispus „transmiterea fare plata a Centralei Electrice de Termoficare si a reţelei de distribuţie a
energiei electrice la nivelul Municipiului Bacau, din domeniul privat al statului si din
patrimoniul SC Termoelectrica SA ,in domeniul privat al municipiului Bacău si în administrarea
Consiliului Local Municipal Bacău".
La preluare s-a încheiat "Protocolul de predare — preluare fără plată a Centralei
Electrotermice Bacău din domeniul privat al statului si patrimonial SC Termoelectrica SA in
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domeniul public al municipiului Bacău si in administrarea Consiliului Local Bacau "Inregistrat
la Termoelectrica SA Bacau sub nr. 1530/11.03.2002 si la Consiliul Local Bacau sub nr.
8474/11.03.2002.
Astfel, Hotărârea de Consiliu Local nr. 40/2002 nu a respectat prevederile art. 8 alin. (1) din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, care prevede:
„Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor teritoriale in domeniul
public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotarare a Guvemului, a
Consiliului Judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului
local."
Fată de prevederile legale susmentionate, rezultă ca art. 1 alin 2 din HCL nr. 40/2002 privind
„...transmiterea fară plată… in domeniul privat al municipiului Bacau...", contravine
prevederilor art. 1 din HG nr 104/2002, care precizeaza ca „transmiterea fara plata a
centralelor electrice de termoficare din …Bacau... in domeniul public al municipiilor... Bacau.
Din documentele puse la dispozitie de către unitatea verificată s-a constatat ca art. 1 din HCL
40/2002 privind preluarea in domeniul privat "a Centralei Electrice de Termoficare si a reţelei
de distribuţie a energiei electrice la nivelul Municipiului Bacau" nu a fost o eroare materială
avându-se in vedere Nota de solicitare nr. 9928/20.03.2002 transmisa Ministerului Industriei
si Dezvolfarii pct. 1 care mentioneaza „Transmiterea in domeniul privat al municipiului Bacau
si implicit in administrarea Consiliului Local Bacau a tuturor capacitătilor de productie atat a
energiei electrice cat si a energiei termice, aferente SC Termoelectrica SA - SE Bacau".
La data de 26 septembrie 2013 la SC CET SA Bacau a fost declansată procedura de insolventă
cu păstrarea dreptului de administrare, in vederea reorganizării judiciare (Incheierea de
sedintă a Tribunalului Bacau, sectia a II-a civilă si de contencios administrativ fiscal - dosarul
nr. 4328/110/2013).
In baza Sentintei civile a Tribunalului Bacau nr.795 din 18.09.2014 (Dosar 4328/110/2013) SC
CET SA a intrat in faliment de la data de 18 septembrie 2014.
Emiterea Hotărârii de Consiliu Local nr. 40/2002, contravine cadrului legal privind
proprietatea si bunurile care apartin domeniului public al Municipiului Bacau, a condus de-a
lungul anilor si până în prezent, la producerea unor abateri financiar contabile si cu implicatii
economice care au fost prezentate detaliat in Raportul de control intocmit de Camera de
Conturi Judetul Bacau, la SC CET SA Bacau urmare misiunii "controlul situatiei evolutiei si
modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului" la S.C. C.E.T S.A. Bacău (act
înregistrat la unitatea in cauza sub nr. 1424 din data de 15.12.2015).
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Din datele prezentate in Raportul susmentionat si verificarilor ulterioare efectuate la UATM
Bacau privind modul de gestionare a bunurilor predate in folosintă SC CET SA Bacau, s-au
constat o serie de abateri financiar contabile dupa cum urmează:

a. Cu privire la capitalul social
Potrivit art. 4 din HCL nr 40/25.03.2002, „capitalul social al SC CET SA Bacau a fost de
538.077.806 mii lei ROL (53807780 lei RON) si se constituie prin preluarea activului si
pasivului Sucursalei Electrocentrale Bacau din cadru Termoelectrica Bacau".
In fapt bunurile transmise cu titlu gratuit preluate nelegal in domeniul privat si nu in domeniul
public asa cum prevede art. 1 din HG 104/2002, au fost inregistrate ca raport de capital social
al Primăriei Bacau la unitatea nou infiintată SC CET SA Bacau.
Predarea - primirea activului si pasivului SC CET SA pe baza datelor din evidenta contabilă la
data de 30.04.2002 a fost consemnată in protocolul nr 10618/29.04.2002 nefiind anexate
documente din care să rezulte componenta activelor din domeniul public si nici componenta
capitalului social, la data infiintării societătii.
În baza HCL nr. 199/2002; HCL nr. 271/2002; HCL 293/2002; HCL 217/2002 urmare a
preluării de la CET a unor bunuri s-a aprobat diminuarea capitalului social cu suma totală de
25.921.137 lei.
Ulterior in perioada 2007-2009 in baza HCL nr. 435/2007 si nr. 159/2007 a fost majorat
capitalul social cu suma de 15.190.000 lei, rezultand in final suma totală de 43.625.972 lei.
Potrivit art. 3 din OUG nr 78/2002 "Capitalul social iniţial al societatilor comerciale
inregistrate potrivit art. 1 se diminuează, in conditiile legii, cu valoarea pierderilor inregistrate
la data de 31 mai 2002". Capitalul social iniţial al CET de 54.357.109 lei putea fi diminuat doar
cu valoarea pierderilor la data de 31 mai 2002, aprobate prin HCL nr. 217/20.09.2002
respectiv 12.795.448 lei RON (127.954.478.852 lei ROL, rezultand astfel un capital social la
data infiintării de 41.561.661 lei. Acest capital trebuia corectat cu cele două majorări de capital
social din perioada 2007 — 2009, in sumă totală de 15.190.000 lei, rezultand in final un capital
social corect si legal de 56.751.661 lei in plus cu 13.125.689 lei inregistrat de unitate si
evidenţiat in contul contabil 260.
Diminuarea capitalului social cu suma de 13.125.689 lei, nu se justifica deoarece contravine:
art. 1 din HG nr 104/2002, art. 207 din Legea nr 31/1990 privind societătile comerciale.
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b. Cu privire la teren
In baza art. 1 HG nr. 104/2002 transmiterea fară plata a centralelor electrice de termoficare
din..... Bacau... in domeniul public al municipiilor... Bacau, au fost transferate fără plată din
patrimoniul SC Termoelectrica pe lângă activele corporate de natura constructiilor speciale,
utilajelor şi investitiilor in curs, mai multe suprafete de terenuri.
SC Termoelectrica a devenit proprietara terenurilor in suprafată totală de 1.258.971 mp, in
baza certificatelor de atestare a dreptului de proprietate emise de Ministerul Industriei si
Resurselor in perioada 2001- 2002 in conformitate cu HG nr 834/1991 privind stabilirea si
evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat.
Urmare HCL nr. 40/2002 art. 1 alin 2 privind „...transmiterea fără plată…în domeniul privat al
municipiului Bacau..." care contravine prevederilor HG 104/2002 si Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică au fost preluate nelegal in domeniul privat concomitent cu alte bunuri si
terenuri predate ulterior ca aport social la noua unitate infiintată SC CET SA Bacau.
Din suprafata totală de teren predată la SC CET SA Bacau, prin HCL nr 148/23.04.2003, s-a
hotarăt „... trecerea din administrarea si din patrimoniul SC CET SA Bacau, in administrarea si
patrimoniul Consiliului Local al municipiului Bacau a suprafetei de 46.797 mp in valoare de
1.600.338 lei, care apartine domeniului privat al municipiului Bacau..."de la poz. 1 — incinta
sediu CET.
Ulterior din suprafata rămasă de 1.212.434 mp in valoare de 40.324.145 lei, in baza HCL
275/2011 si nr 2/2013, mai multe terenuri, in suprafată totală de 590.260,76 mp (565.673 mp
+ 24.584,76) in valoare de 9.143.718 lei (8.459.178,2 lei + 684.540 lei, au fost trecute in
domeniul public al municipiului Bacau, cu intocmirea documentatiilor cadastrale aferente.
In final, in proprietatea SC CET SA Bacău a rămas suprafata totală de 675.699 mp, evaluată la
39.945.224 lei care in conformitate cu prevederile HG nr. 104/2002 ar fi trebuit să apartină
domeniului public al UATM Bacau.
Concluzionam faptul că Hotararile adoptate de catre Consiliul local Bacău si toate celelalte
documente justificative intocmite in baza acestora precum si toate operatiunile efectuate cu
privire la dobandirea si inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciară pentru
constructii si terenuri de catre SC CET SA Bacau, cu incalcarea normelor in vigoare, sunt lovite
de nulitate, intrucăt contravin următoarelor acte normative:
Art. 1 din HG 104/2002 care prevede "transmiterea fara plata a centralelor electrice de
termoficare ..... din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale
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"Termoelectrica" - S.A. in domeniul public al municipiilor si in administrarea consiliilor locale
respective." Cu aceasta prevedere, legiuitorul a avut in vedere transmiterea in domeniul public
a intregului patrimoniu, inclusiv terenurile pentru care SC Termoelectrica a avut emise
certificate de atestare a dreptului de proprietate.
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia ,"care prevede: "
art. 8 alin. (1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor
administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz,
prin hotarare a Guvemului, a Consiliului Judetean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti ori a consiliului local.
Odată cu intrarea in faliment a SC CET SA (Sentinta civilă a Tribunalului Bacău nr.
795/18.09.2014), serviciul public de producere, transport si distributie in sistem centralizat a
energiei termice a fost delegat catre o noua societate infiintată de Consiliul local - SC
Thermoenergy Group SA. Pentru a desfăsura activitatea aceasta a trebuit să incheie cu SC CET
SA - reprezentată prin lichidatorul judiciar, un contract de locatiune (inchiriere), prin care
aceasta din urmă îi ofera cu chirie si bunuri din "proprietatea sa", dar care in fapt apartin
domeniului public al municipiului Bacau in temeiul HG nr 104/2002.
Pe cale de consecintă, prevederile din contractul de închiriere încheiate cu SC Thermoenergy
Group SA, referitoare la bunurile apartinând domeniului public sunt lovite de nulitate întrucât
contravin prevederilor Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizata*) privind bunurile
proprietate publică.
S-a constatat ca Hotărârile de Consiliu Local privind preluarea in domeniul public a unor
bunuri si terenuri de la CET SA Bacău nu au fost inregistrate in contabilitate si nu figureaza in
inventarul domeniului public al UATM Bacau.
B. ACTIVITATEA UNITĂŢILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL
3. POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU
Referitor la organizarea si desfăsurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie
publici
Urmare aplicarii tehnicilor de audit pe esantionului selectat cu privire la respectarea de către
Politia locala Bacau in calitate de autoritate contractanta, a procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica in anul 2015, au fost constatate abateri de la prevederile
legale in vigoare care constau in:
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-

-

-

-

-

autoritatea contractanta nu a respectat obligatia de a actualiza programul anual al
achizitiilor publice intocmit in mod sumar la inceputul anului, ulterior aprobării
bugetului, prin completarea permanenta a programului anual de achizitii publice in
concordanta cu bugetul alocat;
autoritatea contractanta nu a respectat obligatia de a utiliza mijloacele electronice
pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe,
reprezentănd 40% din valoarea totală a achizitiilor publice finalizate de aceasta in
cursul anului respective;
pentru achizitiile directe mai mari de 5000 euro, exclusiv TVA, nu s-a transmis la
ANRMAP notificări in conformitate cu prevederile art. 191 din O.UG. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publică a contractelor de concesiune de
lucrări publice si a contractelor de concesiune;
autoritatea contractantă nu a respectat obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice
pentru fiecare contract atribuit si de a elabora raportul procedurii de atribuire inainte
de incheierea contractului de achizitie publică;
autoritatea contractantă avea obligaţia transmiterii către Autoritatea Natională pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a unui raport anual privind
contractele atribuite in anul anterior. Informatiile solicitate trebuiau transmise in
format electronic, conform formatului standardizat pus la dispozitie prin intermediul
SEAP, cel mai tarziu pană la data de 31 martie a fiecăui an.

6. Angalarea, ordonantarea si plata cheltuielilor cu bunuri si servicii
6.1 Referitor la plăţile privind cazarea si transportul salariaţilor UATM BACAU care au
participat la cursuri de formare profesională.
Conform necesarului de pregătire profesională pentru anii 2015-2016, conducerea entitătii
auditate a aprobat si decontat salariaţilor care au participat la cursuri de pregătire
profesională contravaloare cursuri, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de cazare.
Cursurile de pregătire profesională au fost organizate de SC Adminpedia SRL Brasov si SC
Faxmedia Consulting SRL Ploiesti, in diferite localitati din ţară, iar salariaţii participanti au
beneficiat de cheltuieli de transport si cazare.
Din verificările efectuate, s-au constatat urmaloarele:
(1)
au fost majorate cheltuielile maxim admise cu cazarea pentru o parte din salariaţii aflati
in deplasare la unele cursuri, datorită cazării acestora la hoteluri de 4 stele, contrar
prevederilor legale care reglementează cazarea in regim de maxim 3 stele pentru persoanele
aflate in delegatie la o distantă mai mare de 50 km de domiciliu.
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(2)
au fost aprobate si decontate cheltuieli cu transportul individual/cursant, cu autoturism
proprietate personală in conditiile in care in aceeasi perioadă a anului, in aceeasi localitate, un
număr de 4-5 salariaţi au participat la cursuri de pregătire profesională, prin urmare se puteau
deplasa împreună cu un singur mijloc de transport sau cel mult două.
6.3 Referitor la plătile efectuate pentru servicii de dezinsectie si deratizare la Administraţia
Pieţelor
Urmare testării esantionului aferent categoriei de operatiuni "Cheltuieli pentru bunuri si
servicii" efectuate la capitolul 70.02.20 "Servicii si dezvoltare publică locuinte, mediu si ape
locuinte, servicii si dezvoltare publica", s-a constatat achitarea nejustificată catre SC Ada Center
Company SRL Bacau in lunile mai, august si decembrie 2015 a unor prestări servicii având ca
obiect" dezinsectie si deratizare la Administraţia Pieţelor, după cum urmeaza: cu ordinele de
plata nr. 23/08.06.2015, 37/17.08.2015 si 54/03.12.2015 in sumă totală de 8.200 lei, au fost
achitate facturile nr. 123/22.05.2015, 287/06.08.2015 si 355/10.11.2015 reprezentând
contravaloarea lucrarilor de deratizare si dezinsectie efectuate. In timpul auditului, o comisie
din cadrul Directiei Pietelor a procedat la măsurarea suprafetelor care au făcut obiectul
lucrărilor facturate, constatându-se o suprafată totală de 8.533,39 1ei, respectiv o suprafată
facturată in plus de 1.4.66.61 mp.
6.4. Referitor la achitarea de catre entitate a facturilor reprezentând consumul de energie
electrică aferent spatiilor din incinta Centrului de Afaceri si Expozitional
In perioada 2011-2015, in baza contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate de către
UATM Bacău cu E-ON Energie Roman la SA, in calitate de titular al facturilor privind consumul
energie electrică, entitatea a achitat facturile reprezentând consumul de energie electrica
aferent spatiilor din incinta Centrului de Afaceri si Expozitional, procedând la refacturarea
acestora catre SC CENTRUL DE AFACERI SI EXPOZITIONAL BACAU SA.
Cu toate ca, in baza facturilor emise de catre UATM Bacau, SC CENTRUL DE AFACERI ȘI
EXPOZITIONAL BACAU SA a procedat la refacturarea si incasarea consumurilor de energie
electrica ale persoanelor juridice care desfăsoară activităti in spatiile Centrului de Afaceri si
Expozitional, respectiv SCC SERVICES ROMAN LA SRL si ZONA METROPOLITANA BACAU,
obligatiile datorate către UATM Bacau privind consumul de energie electrica nu au fost achitate
din luna iunie 2012 acestea totalizand la finele lunii decembrie 2015 suma de 563.212,29 lei.
Facem precizarea ca la adresele primite de la UATM Bacau cu ocazia inventarierii anuale a
patrimoniului, SC CENTRUL DE AFACERI ŞI EXPOZITIONAL BACAU SA a confirmat
înregistrarea în contabilitate a unui sold al facturilor neachitate la data de 31.12.2015 de
563.212,29 lei.
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Pană la data prezentului audit, nu s-au incasat obligatiile datorate de contractanti ceea ce a
condus la situatia ca o parte din aceste creante de incasat aferente perioadei 01.06.2012 28.10.2012 in sumă de 177.223 lei să fie prescrise la data prezentului audit.
Cu adresa nr. 6891/19.04.2016, entitatea a procedat actionarea în instanta a debitorului
pentru incasarea debitelor restante si neachitate potrivit contractului de furnizare energie
electrica nr.1001662723/27.08.2013/2 in sumă de 450.931,04 lei.
6.5. Referitor la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat cu SC
SOMA SRL Bacau
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare avand nr. 26785/2005 încheiat cu
operatorul economic SC SOMA SRL Bacău pe durata de 5 ani si ulterior pe 10 ani in baza actului
aditional nr.3/2008 de-a lungul anilor a suportat modificări privind actualizarea/majorarea
tarifelor pentru serviciile contractate cu operatorul economic SC. SOMA SRL Bacau, prin actele
aditionale aprobate prin HCL nr.362/28.12.2006; HCL nr.253/31.07.2007; HCL
nr.298/27.08.2008; HCL nr.335/26.09.2008; HCL nr.386/24.12.2013 HCL nr.224/06.10.2014;
Durata de derulare a contractului in anul 2013 a fost prelungita cu înca 20 de ani in baza
actului aditional anexa la HCL nr.386/24.12.2013.
Pe parcursul derulării contractului si in baza actelor aditionale încheiate, tarifele pentru
colectarea si transportul deseurilor s-a majorat periodic in cele mai multe cazuri fără o analiză
fundamentată a acestora, aspect sesizat si la controalele anterioare.
Urmarea verificarii legalitatii şi regularizarii tarifelor majorate de la 94,12 lei la 122,3 lei/to si
respectiv de la 31,76 lei la 41,59 lei/mc, s-au constatat o serie de aspecte privind modul de
determinare a acestora, rezultate din fisa de fundamentare intocmita de operatorul economic,
dupa cum urmeaza:
- daca tariful anterior de 94,12 lei a fost determinat prin raportarea veniturilor obtinute
din activitatea de salubrizare in suma de 6.425.694,08 la cantitatea de 68.271,28 lei, in
cazul veniturilor programate in perioada urmatoare in crestere, in cuantum de
7.909.532,31 lei, raportarea s-a efectuat la o cantitate mutt mai mica doar de 52.630,44
lei;
- deoarece operatorul economic nu a mai luat in calcul aceeasi cantitate programată de
deseuri, de 68.271,08 to, ci o cantitate nejustificată, inferioară acesteia, respectiv de
numai 52.630,44 to, a condus la o crestere nejustificata si nereală a tarifului de colectare
si transport deseuri;

118

-

prin raportarea veniturilor programate ulterior 7.909.532,31 la cantitatea de 68.271,08
to rezulta pretul de 115,85 lei /to si nu 122,31 lei/to, cresterea fiind doar de 21,73 lei pe
to si nu 28,19 lei/to, cat a solicitat operatorul economic .

In fapt operatorul economic a raportat veniturite realizate in fundamentarea anterioară in
sumă de 6.425.694 lei la cantitatea perioadei urmatoare rezultand tariful de 122,31 lei/to
solicitat incorect de catre SC Soma SRL Bacau.
In concluzie s-a constatat ca nu s-a respectat algoritmul de calcul reglementat de art.15 si 16
din N/M. aprobate prin Ordinul ANRSC nr.109/2007.
Modificarea cantitătii de deseu in formula de calcul nu se justifica legal intrucat, contravine
prevederilor art.36 din contractul de delegare a serviciului de salubrizare avand
nr.26785/2005, prin care părtile contractante au convenit ca "tarifele pot fi actualizate in
functie de factorii care pot produce influente majore asupra costurilor”.
- prin caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, aprobat
prin HCL nr. 63 din data de 31.03.2005, insusit de catre operatorul economic, s-a prevazut la
art.9 alin (2) si (4), urmatoarele: "cantitatea estimată de deseuri municipale care va fi luată in
calculul ofertei este de 79.260 tone/an".
Acceptarea la plata a tarifelor in cuantumul de mai sus nu se justifica intrucat contravine
prevederilor art.36 din contractul încheiat cu SC SOMA SRL, potrivit carora majorarea putea fi
efectuata doar in functie de factorii care au produs influente majore asupra costurilor, nu si a
cantităţilor de deseu colectate si transportate.
Avandu-se in vedere ca la controlul anterior până la data de 30.06.2015 s-a calculat si
cuantificat diferenta de tarif achitată la SC SOMA SRL Bacau, la prezentul control au fost
determinate sumele achitate nelegal in perioada iulie 2015 - martie 2016 rezultand plăţi
nejustificate efectuate in cuantum de 304.670,57 lei, din care 57.269,71 lei reprezinta TVA.
Din luna aprilie 2016, unitatea auditata si-a insusit abaterea constatata in misiunea de audit
anterioară, fapt pentru care a decontat facturile la tarife recalculate, respectiv 115,85 lei/to
pentru colectat si transportat deseu compactat si 39,87 lei/to pentru Colectat si transportat
deseu reciclabil.
6.6. Referitor la cheltuielile decontate de la bugetul local cu titlu de amenzi contraventionale
Prin HCL nr. 308/29.12.2014 s-a aprobat "atribuirea contractului de delegare prin concesiune
a gestiunii activităţi de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase
in judetul Bacau din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau operatorului SC ECO
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SUD SA Bucuresti precum si concesionarea catre acesta a bunurilor apartinand infrastructurii
tehnico-edilitare aferenta activitătii".
La inspecţia fizica pe teren efectuată de catre reprezentantul Garzii Nationale de Mediu in data
de 09.12.2014, prin Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. Seria AB Nr.
01170, s-au constatat o serie de abateri pentru care s-a aplicat amenda contraventionala de
50.000 lei fapt pentru care UATM Bacau a achitat jumătate, respectiv 25.000 lei in termenul de
48 ore de la data incheierii procesului verbal, fiind afectate creditele bugetare ale unitatii
auditate.
Pană la data prezentei nu au fost analizate cauzele producerli abaterilor constatate de Garda de
Mediu si nu s-au stabilit persoanele care se fac vinovate de nerealizarea masurilor stabilite in
RI nr. 231/16.07.2015.
Valoarea creditelor bugetare utilizate pentru achitarea amenzii contraventionale achitate din
credite bugetare este de 25.000 lei, la care urmeaza a se adauga foloasele nerealizate.
6.7. Referitor la lucrările de balastare contractate de UAT Municipiul Bacau si decontate de la
capitolul 84 Transporturi
In baza contractului nr. 69144/31.07.2014 entitatea s-a obligat sa plateasca către SC RKS
DRUMURI SRL Bacau suma totala 371.997,02 lei, inclusiv TVA pentru executia: „Lucrărilor de
balastare a strazilor nemodernizate din municipiul Bacau". Pretul contractului a fost achitat in
totalitate prin decontarea integrală a facturilor nr. 224/17.10.2014, nr. 226/19.11.2014 si nr.
234/20.05.2015 emise de constructor.
Achizitia s-a efectuat prin negociere directă cu un singur ofertant. Din verificarea efectuata s-a
constatat ca in situatiile de lucrari intocmite de constructor si acceptate la plată de catre
primarie, au fost luate in calcul cantitati de balast, pentru care entitatea auditata nu a putut
prezenta documente justificative legal intocmite si aprobate, prin care sa ateste realitatea si
exactitatea cantitatilor de balast utilizate.
Pentru justificarea cantitătilor de balast luate in calcul in situatiile de lucrări, constructorul a
emis bonuri de transport care însă nu sunt confirmate de organele de specialitate din cadrul
Primăriei. In aceste bonuri este inscrisă o singură cursă (balastieră - str. X si Km parcursi la
acea cursă), dupa care se inmulteste cantitatea transportată la acea cursă un număr de la 2 la 9
rezultănd cantitatea de balast pe care SC RKS DRUMURI SRL ca a transportat-o cu
autobasculanta in ziua respectivă.
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6.8. Referitor la plăţile efectuate de la capitolul 84 - îmbrăcare trotuare si reamenajarea
parcărilor în sistem ecologic.
In baza contractului de prestări servicii nr. 68766/17.04.2015, SC Symmetrica SRL a efectuat
lucrări de „Imbracare trotuare si reamenajarea parcarilor in sistem ecologic in Municipiul
Bacău".
Din verificarea situatiilor de lucrări care au stat la baza facturilor emise de constructor si
decontate de primărie a rezultat ca in mod eronat s-a platit suma totală de 15.179 lei ce
reprezintă contravaloarea articolelor de deviz: TRAO1A15 "Transportul rutier al materialelor,
semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 KM ",TRI1AAO1C1 „Incărcarea
materialelor
si TRAO1A10 "Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu
autobasculanta pe distanta = 10 KM ".
Cauzele care au condus la plata nejustificată a sumei de 15.179 lei, sunt inadvertentele intre
articolele de deviz pentru cantităţile de materiale puse in opera (balast, nisip, pământ) si cele
înscrise in articolele de transport (TRAO1A15, TRI1AAO1C1 TRAO1A10), urmare utilizarii
unor coeficienti (densitate specifica) de transformare m.c. in tone peste nivelul prevăzut de
normativele in vigoare.
6.9. Referitor la subventiile acordate SC CET SA Bacau, de la bugetul local
Conform dispozitiilor legale, Consiliul Local Bacau poate aproba preturi locale ale energiei
termice facturate populatiei mai mici decat pretul de producere, transport, distributie
furnizare a energiei termice livrate populatiei in sistem centralizat. UATM Bacau a asigurat din
bugetul local sumele necesare acoperirii diferentei dintre pretul de producere, transport,
distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul energiei termice facturate
populatiei.
Din verificarile efectuate s-au constatat următoarele:
- In anul 2014 Primăria Bacau a achitat la SC CET SA Bacau, sume necesare acoperirii
diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei
termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei conform
prevederilor OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei. Platile efectuate de catre
UATM Bacău in contul acoperirii diferentelor de pret, in anul 2014 au totalizat
19.037.504 lei, din care:
- 11.037.504 lei reprezintă sume achitate la CET in perioada la ianuarie —iulie 2014
pentru acoperirea diferentelor de pret al energiei termice livrate populatiei;
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7.900.000 lei reprezintă plăti efectuate la C-GAZ &ENERGY DISTRIBUTIE SRL in baza
Acordului de preluare datorii CET, încheiat conform prevederilor HCL nr.
79/17.04.2014 art. 1 care precizează "Se aproba diminuarea subventiei pe anul 2014
datorată de către Municipiul Bacău catre SC CET SA Bacau cu valoarea de 7.900.0001ei”.

In contul sumelor achitate de catre UATM Bacau cu titlul de subventii, CET SA Bacau avea
obligaţia depunerii deconturilor justificative privind sumele necesare acoperirii diferentei de
pret pentru energia termica furnizată populatiei.
Din analiza deconturilor justificative depuse in anul 2014 de catre SC CET SA Bacau s-a
constatat ca pentru diferenta de pret la energia facturată populatiei, UATM Bacau era
indreptătită să primeasca doar 15.435.656,02 lei. Fată de subventiile cuvenite, UAT Municipiul
Bacau a achitat in contul subventiilor suma totală de 19.037.504 lei, rezultand astfel ca unitatea
verificată a primit subventii peste nivelul legal cuvenit in plus cu 3.601.847,98 lei.
Abaterea prezentată a fost consecinta faptului ca prin HCL nr. 79/17.04.2014 s-a hotărât la
nivelul UATM Bacau „preluarea parţială in cuantum de 7.900.000 lei, ....a datoriei pe care SC
CET SA Bacau o are către furnizorul de gaze, C-GAZ &ENERGY DISTRIBUTIE SRL" in contul
subventiilor datorate de UATM Bacau in perioada următoare.
Preluarea datoriilor restante in contul subventiilor cuvenite pentru perioada următoare,
contravine prevederilor art. 5^1 din Ordonanta nr. 36 din 2 august 2006(*actualizata) privind
unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a
populatiei care stipulează: "Sumele acordate furnizorilor de energie termică prevăzute la art. 3
alin. (4), inclusiv sumele acordate in avans conform prevederilor art. 5 alin. (1), sunt virate de
către autorităţile administraţiei publice locale furnizorilor de energie termică in termen de 15
zile de la prezentarea deconturilor justificative, in conturi de tip ESCROW, deschise la bănci de
către fumizorii de energie termică.
Potrivit prevederilor legale mentionate, UATM Bacau avea obligatia plătii subventiilor sub
forma de avans doar la furnizorul energiei termice ale populatie, respectiv SC CET SA Bacau si
nu la C-GAZ &ENERGY DISTRIBUTIE SRL, cum s-a procedat nefiind intr-o relatie contractuală
cu acesta.
Din datele inscrise in Notificarea privind deschiderea procedurii generale de faliment CET SA
Bacau, rezultă ca UATM Bacau s-a inscris la masa credală doar cu impozite si taxe locale,
amenzi, taxe salubrizare, taxe concesiuni restante neincasate de la CET.
Prin adresa nr.7466/29.09.2014 Primăria Municipiului Bacau solicită lichidatorului judiciar
Sierra Quandrant SRL "asigurarea continuităţii serviciului public de furnizare a energiei
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termice in sistem centralizat până la 31.10.2014 si ulterior pană la 15.12.2014, cu toate ca SC
CET SA Bacau intrase in faliment ca urmare a Sentintei civile nr. 975/2014.
Prin adresa nr. 27362/11.06.2015, Primăria Municipiului Bacau aduce la cunostinta
lichidatorului "SC CET SA" Bacau, respectiv ca "din analiza subventiilor acordate din bugetul
local pentru acoperirea subventiilor acordate din bugetul local ...., pentru perioada
1.01.2014¬15.12.2014 intocmita conform OG nr. 36/2006 actualizată s-a constatat al' SC CET
SA Bacău., datorează către Municipiul Bacău suma de 3.598.056,52 lei cu titlul de
supracompensare. Avand in vedere cele de mai sus, Municipiul Bacău nu datorează sume cu
titlul de pierderi"
Ulterior, declarării falimentului SC CET SA si dupa perioada de prelungire acceptată de
lichidator, activitatea fiind preluată de SC Thermoenery Group SA, se impunea restituirea
subventiei pentru diferenta de pret la gigacalorie, achitată in avans de catre UATM Bacău.
Această măsură este necesară în contextul asigurării respectării OG nr. 36/2006 care prevăd în
mod expres destinaţiile sumelor încasate cu titlul de subventie, termenele de plată si de
regularizare a acestora.
Valoarea subvenţiei achitată necuvenit la SC CET SA a fost stabilită ca fiind în suma de
3.601.847,98 lei la care se adaugă beneficiile nerealizate.
6.10. Referitor la cesiunea de creante si obligatii de plată dintre SC CET SA Bacau si UAT
Municipiul Bacau
a. Prin HCL nr. 223 din 06.10.2014 s-a aprobat „Contractul de Cesiune a Contractului de
vănzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 55/6388/30.09.2013 de la SC CET de la CET SA la
Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotârare".
La pct. 1.3 din contract se mentionează "La data incheierii prezentului contract de cesiune de
contract obligatille Cedentului fată de Contractantul Cedat sunt in suma de 10.923.216,55 lei şi
provine"
Examinarea contractului a evident la urmaloarea stare de fapt:
- contractul de cesiune (anexa nr. 1 la HCL nr. 223 din 06.10.2014) a fost înregistrată sub
nr. 600/549/29.08.2014 la Sierra Quadrant si un nr. 39222/02.10.2014 la care nu s-a
mentionat titularul;
- contractul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bacău în data de 06.10.2014,
cand era deja semnat de către Municipiul Bacau prin Tescaru Vasile viceprimar cu
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atributii de primar in perioada respectivă; C-Gaz&Energy Distributie SRL, CET SA,
Thermoenergy Group SA.
Ulterior, prin HCL nr.288/24.12.2014 s-a aprobat "Acordul privind preluarea de catre
municipiul Bacău, a datoriilor SC CET SA Bacău aferente contractului de vânzare¬-cumpărare a
gazelor naturale."
La art. 3 din HCL nr. 288/2014 s-a precizat:
„Se aprobă cesiunea creantelor SC CET SA Bacau certe si exigibile, in sumă de 12.019.396,69 lei,
inregistrate faţă de debitorii sai, cesionarului Municipiul Bacău. Creantele cesionate vor fi
specificate de către SC CET SA si vor fi transmise cesionarului până la data de 15.01.2015.
Preluarea datoriilor este conditionată de preluarea creantelor certe, lichide si exigibile de la SC
CET SA Bacău"
Mentionărn că datoriile CET SA către furnizorul de gaze in sumă totală de 12.019.386,69 lei au
fost achitate de către UAT Municipiul Bacău.
S-a constatat ca la nivelul UATM Bacau, plătile efectuate susmentionate au fost inregistrate in
contul 610 „Cheltuieli cu energia si apa" cont in care sunt inregistrate in mod exclusiv doar
cheltuielile proprii activitătii desfăsurate de institutia publică auditată. Astfel, cheltuielile
respective sunt aferente energiei consumată la SC CET SA Bacau până la data intrăii in faliment
si nu puteau face obiectul decontărilor din bugetul local at UATM Bacau.
Cu adresa inregistrată la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17374/19.01.2015, Sierra
Quadrant SPRL a transmis „liste ce cuprind creante in valoare de 12.019.396,69 lei pentru
analizarea si semnarea acestora" .
Mentionăm ca, la data finalizăii actiunii de audit, UATM Bacau nu a putut prezenta o lista
consolidată/analitică a „creantelor certe, lichide si exigibile de la SC CET SA Bacău" analizată,
verificată si acceptată in contul datoriilor preluate pentru efectuate la C-Gaz&Energy
Distributie SRL si nici informatii insotite de documente justificative privind recuperarea unor
creante.
Precizăm faptul ca preluarea datoriilor in contul unor creante nu infra in obiectul de activitate
al institutiei publice auditate, acestea competente nefiind prevăzute in legislația specifica
administratiei publice, mai mutt UATM Bacau nu detine personal specializat care să asigure
servicii de incasare a creantelor inregistrate de cbtre SC CET SA Bacau (angajati desemnati cu
atributii stabilite in Fisa postului pentru efectuarea acestor operatiuni specifice).
b. Similar cu cele prezentate s-a constatat că prin HCL nr.148/29.07.2015 s-a aprobat „Acordul
de preluare de către Municipiul Bacău a datoriei catre C-GAZ&ENERGY DISTRIBUTIE SRL in
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suma de 9.128.085,92 lei inregistrata de SC CET SA Bacău pe perioada 01.11.2014 —
15.12.2014, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integranta din acestea".
Acordul susmentionat a fost încheiat între C-GAZ&ENERGY DISTRIBUTIE SRL in catitate de
„creditor", SC CET SA Bacau în faliment, reprezentată de lichidator juduciar Sierra Quadrant
SRL in catitate „Debitor Municipiul Bacau in catitate „Debitor Nou"
La art. 3 din HCL nr. 148/29.07.2015 se precizează:
„Se aproba cesiunea creantelor SC CET SA Bacău reprezentată prin Lichidator Judiciar Sierra
Quadrant SPRL certe si exigibile in suma de 9.128.085,92 lei, inregistrate fată de debitorii săi,
din facturile fiscale emise pentru energia termică livrata şi/sau alte surse, cesionarului
Municipiului Bacău Creantele cesionate vor fi specificate de către SC CET SA si vor fi transmise
cesionarului până la data de 15.01.2015. Preluarea datoriilor este conditionată de preluarea
creantelor certe, lichide si exigibile de la SC CET SA Bacău”.
Conform datetor inscrise in acordul de preluare, datoriile in suma de 9.128.085,92 lei
reprezintă consum gaze naturale aferente perioadei 01.11 - 15.12.2014 facturate de CGAZ&ENERGY DISTRIBUTIE SRL, cu facturile nr. 1004/05/12.2014 in valoare de 4.414.358,3
lei si nr. 91/07.01.2015 in valoare de 4.713.727,62 lei.
Sumele susmentionate au fost achitate de catre UATM Bacău furnizorului de gaze esalonat
dupa graficul încheiat, in perioada octombrie 2015 — februarie 2016.
Ca si in cazul anterior prezentat, s-a constatat ca la nivelul UATM Bacau, plătile efectuate
susmentionate au fost inregistrate in contul 610 „Cheltuieli cu energia si apa", cont in care sunt
inregistrate in mod exclusiv doar cheltuielile proprii activitătii desfăsurate de institutia
publică auditată.
De asemenea, in contabilitatea UATM Bacau nu au fost inregistrate si inventariate creantele in
sumă de 9.128.085,92 lei preluate de la SC CET SA Bacau si nu au făcut obiectul inventarierii
anuale premergătoare intocmirii situatiilor financiare la finele anilor 2014 si 2015.
Pentru datoriile in suma de 9.128.085,92 lei s-a constatat ca pană la data prezentei, UATM
Bacau nu a prezentat liste analitice privind creantele certe, lichide si exigibile de la SC CET SA
Bacău si nici informatii privind incasări efectuate in contul creantelor prevăzute in acorduri de
cesiune incheiate.
Din cele prezentate au rezultat o serie de aspecte după cum urmează:
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- preluarea de creanţe si obligatii ale tertilor de către Municipiul Bacău nu se înscrie în
atributiile administratiei publice locale, nefiind prevăzută de Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicată si actualizată;
- îndeplinirea atributiilor administratiei publice de a asigura servicii de interes public
cum sunt cele prevăzute de Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu
energie termica, cu modificarile si completările ulterioare, în trim. IV 2014 putea fi
asigurată prin intermediul noii societăţi infiintate, respectiv Thermoenergy Group SA,
inmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J.04/882/25.09.2014, fără a fi angajat
bugetul local;
- facturile decontate de UAT Municipiul Bacău pănă la data falimentului reprezintă
cheltuieli ale companiei pe perioada insolventei, deci pe cale de consecintă acestea
trebuiau stinse conform prevederilor art. 123 din Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006
reactualizată privind procedura insolventei.
Concluzionam ca, prin preluarea de catre UATM Bacău a datoriilor SC CET SA Bacău in contul
unor creante datorate de catre beneficiarii serviciilor prestate de furnizorul de energie termica
si nu de institutia publică auditată, nu au fost respectate prevederile Legii 215/2015 a
administratiei publice locale si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
Pe cale de consecintă nu au fost respectate prevederile legale susmentionate in procesul
de initierea si aprobare a următoarelor hotărâri:
- Hotărârea Consiliului Local Bacau numărul 223 din 06.10.2014 privind aprobarea
Contractului de Cesiune a Contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr.
55/6388/30.09.2013 de la SC CET SA Bacău la Thermoenergy Group SA Bacău si a
Actului Aditional nr. 1 la contract;
- Hotărârea Consiliului Local Bacău numărul 288 din 24.12.2014 pentru aprobarea
Acordului privind preluarea de catre Municipiul Bacău a datoriilor SC CET SA Bacău
aferente contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr55/6388/30.09.2013
încheiat cu SC C-GAZ&ENERGY DISTRIBUTIE SRL, si pentru aprobarea unei cesiuni de
creanţă.
- Hotărârea Consiliului Local Bacău numărul 148/29.07.2015 pentru aprobarea
Acordului privind preluarea de catre Municipiul Bacău a datoriei catre SC CGAZ&ENERGY DISTRIBUTIE SRL înregistrată la SC CET SA Bacau pe perioada
01.11.2014 — 15.12.2014 si pentru aprobarea unei cesiuni de creanţă.
Valoarea estimata abaterii prezentate insumeaza 21.147.482,61 lei, din care:
- 12.019.396,69 lei reprezenta plăti efectuate in perioada lanuarie — iulie 2015 in baza
HCL nr. 288 din 24.12.2014 pentru aprobarea Acordului privind preluarea de catre
Municipiul Bacău a datoriilor SC CET SA Bacău aferente contractului de vanzarecumpărare a gazelor naturale nr.55/6388/30.09.2013 încheiat cu SC C-GAZ&ENERGY
DISTRIBUTIE SRL ,si pentru aprobarea unei cesiuni de creanţă.
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-

9.128.085,92 lei reprezintă plăti efectuate in perioada octombrie 2015 - lanuarie 2016
in baza HCL nr. 148/ 29.07.2015 pentru aprobarea Acordului privind preluarea de catre
Municipiul Bacău a datoriei către SC C-GAZ&ENERGY DISTRIBUTE SRL înregistrata la SC
CET SA Bacău pe perioada 01.11.2014 — 15.12.2014 Si pentru aprobarea unei cesiuni
de creanţă.

7. CHELTUIELI DE CAPITAL - ACTIVE NEFINANCIARE
7.1. Referitor la recuperarea de la asociatiilor de locatari a cotei de 20% din cheltuielile pentru
reabilitarea termică a blocurilor receptionate,
Urmare testării eșantionului aferent categoriei de operatiuni "Cheltuieli de capital" efectuate la
capitolul 70.02.20 "Servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, servicii si dezvoltare
publică”, s-a constatat realizarea in perioada 2014-2016 a unor cheltuieli pentru reabilitarea
termică a loturilor 1-4 de blocuri, executate in conformitate cu prevederile OUG nr. 18 din 4
martie 2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, in sumă totală
de 2.762.361 lei, din care, pană la data prezentului audit au fost receptionate lucrări la un
număr de 7 blocuri in sumă totală de 1.875.417 lei.
In conformitate cu prevederile Regulamentului privind instituirea măsurilor de crestere a
eficientei energetice a blocurilor aprobat prin HCL nr.198/29.08.2012 dată in aplicarea OUG
nr.18/2009, finantarea acestor lucrări a fost realizată din următoarele surse:
- 50% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu această
destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltdrii Regionale și Locuintei;
- 30% din fonduri aprobate anual cu această destinatie in bugetele locale si/sau din alte
surse legal constituite;
- 20% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal
- constituite.
Cota de 20% datorata de câtre asociatia de proprietari a fost plătită din bugetul local pentru
care UATM Bacău avea obligatia recuperării acestora.
In ceea ce priveste recuperarea cotei de 20% din contravaloarea acestor lucrări, actiunile
intreprinse de către directiile de specialitate din cadrul entitătii s-au limitat la emiterea de note
interne prin care s-au solicitat date despre proprietarii apartamentelor din aceste blocuri.
Contravaloarea a 20% din lucrările executate de către entitate care, potrivit prevederilor art.7
din OUG 18/2009, respectiv a HCL nr.198/29.08.2012 privind aprobarea Regulamentului
privind instituirea măsurilor de crestere a eficientei energetice a blocurilor, trebuie suportate

127

din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si din alte surse legal constituite si
recuperate in termen de maxim 24, insumează 350.484 lei.
7.2. Referitor la efectuarea de cheltuieli de amenajare a spatiilor interioare la etajul Centrului
Expozitional, spatii inchiriate S.C. SCC Services Romania SRL Iasi
Entitatea a achitat către SC Dasistrade SRL, in baza contractului de lucrări
nr.69276/22.09.2015, cu ordinele de plată nr.3 si 4 din 10.11.2015 in sumă de 13.455 lei si
respectiv 357.295.17 lei, factura nr. 1407/22.10.2015 reprezentând contravaloarea lucrarilor
de "amenajare si reconfigurare a spatiilor interioare la etaj-instalatii electrice - Pavilionul
Expozitional nr. 2 - Centrului de Afaceri si Expozitii "Mircea Cancicov" Bacău — cod cpv
45311000-0 lucrări de cablare si conexiuni electrice" spatii inchiriate S.C. SCC Services
Romania SRL Iasi.
Lucrarea a fost finalizata asa cum rezultă din Procesul verbal de receptie la terminarea
lucrărilor nr. 1/20.10.2015.
Potrivit contractului de inchiriere nr.68951/03.10.2012, art.20 care precizează „Chiriasul va
realiza lucrările pentru utilitatile necesare, in mod independent si pe cheltuiala sa", efectuarea
acestor cheltuieli de amenajare era in sarcina S.C. SCC Services Romania SRL Iasi, obligatie
transferată prin actul aditional nr. 2 la contract in sarcina proprietarului.
Valoarea lucrarilor de amenajare si reconfigurare a spatiilor interioare la etaj¬instalatii
electrice - Pavilionul Expozitional nr.2 - Centrul de Afaceri si Expozitii "Mircea Cancicov
achitate de către entitate in suma de 370.750 lei nu se justifică avand in vedere si perioada
scurtă de contractare, respectiv până la data de 31.01.2018.
Precizăm ca, după finalizarea lucrarilor susmentionate, s-a constatat că valoarea de 370.750 lei
nu a fost preluata si adăugată la valoarea de inventar a Pavilionului Expozitional nr. \ 2 cu
implicatii financiar contabile privind obligatiile datorate de S.C. SCC Services Romania SRL, Iasi
la bugetul local.
B. ACTIVITATEA UNITATILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL
8.3. Referitor la contractarea prestării serviciiior de pază cu SC Gardienii SRL
Urmare testării esantionului aferent categoriei de operatiuni "Cheltuieli pentru bunuri si
servicii" efectuate in anul 2015, s-a retinut faptul Ca 66 % din acestea, respectiv 2.557.418,04
lei, sunt înregistrate la capitolul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri", reprezentând c/valoarea
serviciilor de pază prestate de către SC Gardienii SRL Slatina, judetul Olt.
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a) în baza acordului - cadru de servicii nr.2084/08.04.2013 încheiat cu SC Gardienii SRL Slatina,
s-a incheiat contractul subsecvent de servicii nr.3253/27.05.2015 avand ca obiect prestarea de
servicii de pază la un număr de 25 obiective din municipiul Bacău, conducand la majorarea
nejustificată a cheltuielilor entitătii pe perioada 01.06.2015-31.05.2016 cu suma de 2.189.888
lei, la care se adaugă TVA in sumă de 525.573 lei. Incheierea acestui contract s-a facut cu
incalcarea prevederilor legale privind obiectul de activitate al entitătii, asigurarea serviciilor de
paza la aceste entitati intrând in competenta UATM Bacău.
b) din analiza plătilor efectuate in perioada ianuarie 2015 - august 2016 către SC Gardienii SRL
Slatina, s-a retinut ca. 227.743 lei sunt aferente obiectivului din str. Henri Coanda nr.2, in care
functionează D.P.E.P. Bacău, S.P.C.R.P.C.I.V. Bacău si S.P.C.E.E.P.S. Bacău, institutii subordonate
Consiliului Local Bacău, Consiliului Judetean Bacău, si Institutiei Prefectului Bacau.
Prin protocolul privind repartizarea cheltuielilor edilitare ce se realizează in cadrul
obiectivului din strada Henri Coandă nr.2 inregistrat la Consiliul Local Bacău sub
nr.200.082/10.07.2008 Incheiat Intre Consiliul Local Bacău, Consiliul Judetean Bacău si
Institutia Prefectului Bacău, alte cheltuieli comune se vor plăti de fiecare din cele trei institutii
pe baza următoarelor procente mediei:
- Consiliul Local Bacău: 30,5%
- Consiliul Judetean Bacău: 18,7%
- Institutia Prefectului Bacău: 50,8 %.
Valoarea creditului bugetar utilizat nejustificat urmare achitarii in perioada ianuarie 2015 august 2016 catre SC Gardienii SRL Slatina a contravalorii serviciilor de pază prestate la
obiectivul din strada Henri Coandă nr.2 ce trebuiau suportate de către Consiliul Judetean Bacău
si Institutia Prefectului Bacău insumează 158.281 lei, din care 115.693 lei de către Institutia
Prefectului Bacău si 42.588 lei de către Consiliul Judetean Bacău in luna.
8.4. Angajarea, ordonantarea si plata cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate,
pentru cheltuielile cu bunurile si serviciile, reprezentand contravaloarea serviciilor de cazare
aferente personalului scolarizat
In baza acordului de parteneriat incheiat între Scoala de formare initială si continua a
personalului Politiei de Frontieră Iasi din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră
si Politia locală Bacău Inregistrat la Politia locală Bacău sub nr.1164/23.02.2015, in perioada
09.02- 05.05.2015, au participat la cursurile de formare initială un număr de 18 politisti locali.
Potrivit acordului, conform prevederilor anexei Ordinului Ministrului Afacerilor Interne
nr.9/2015, pct.II, costurile aprobate pentru cazare in incinta institutiei/cursant au fost de
2.911,19 lei/cursant pe perioada cursului, iar serviciile de asigurare a mesei au fost de maxim
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30 lei/zi/cursant. (conform prevederilor Ordinului Ministrului Administratiei si internelor nr.
243/2011).
Contrar acordului sus mentionat, entitatea a incheiat cu SC Xerxeslux SRL Valea Adâncă
contractul de prestări servicii cazare nr.4/13.02.2015 avănd ca object furnizarea de servicii de
cazare pe perioada 16.02 — 08.05.2015 pentru un număr de 18 persoane la Hotel Poitiers din
localitatea Valea Adâncă, str. Principală nr.73, judetul Iasi, la pretul de 95.310 lei. Prin oferta
cazare cum asa inclusă a SC Xerxeslux SRL fără numar din data de 05.02.2015, se face
precizarea că serviciile de cazare cu masă inclusă insumează 88,25 lei/cursant.
In baza acestui contract, entitatea a procedat la achitarea facturilor emise de SC Xerxeslux SRL
Valea Adâncă reprezentand prestări servicii cazare in sumă totală de 95.310 lei.
DAS Bacău
DECIZIA nr. 1 din 17.01.2017
Urmare a acțiunii de verificare a modului de gestionare și utilizare a mijloacelor materiale și
bănești precum și asigurarea patrimoniului public și privat al UAT la Direcția de Asistență
Socială a Municipiului Bacău.
S-a constatat:
2. Angajarea, ordonantarea si plata cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate, pentru
cheltuielile privind asistenta socială, reprezentand cheltuieli pentru plata ajutoarelor pentru
incalzirea locuintelor populatiei pe perioada sezonului rece

In perioada sezonului rece 01 noiembrie 2013 — 31 martie 2014, 01 noiembrie 2014 — 31
martie 2015 si 01 noiembrie 2015 — 31 martie 2016, entitatea verificata a efectuat plati
constând in acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei populatiei pentru unele categorii
de persoane fizice din muncipiul Bacău.
Din verificarea prin esantionare a platilor efectuate s-a retinut faptul ca, de facilitatile acordate
de la buget pentru incalzirea locuintei pentru perioada sezonului rece au beneficiat inclusiv
familiile/persoanele singure ale caror locuinte au fost date spre inchiriere sau comodat unor
societati comerciale sau terte persoane fizice sau juridice (asociatii, fundatii).
In vederea edificarii cu privire la realitatea datelor prezentate de catre solicitanti in "Cerereadeclaratie de proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala",
formulata in baza OUG nr.70 din 31 august 2011, in timpul controlului prin adresa nr.1761 din
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14.11.2016 s-a solicitat de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala — Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Bacau, prezentarea de documente si informatii cu privire la
persoanele juridice si fizice care au inregistrate sediile sociale/sediile fiscale sau punctele de
lucru in spatiile din apartamentele sau locuintele situate pe raza municipiului Bacau, in
perioada anilor 2013 — martie 2016.
Pe baza datelor solicitate si prezentate de ANAF, s-a procedat la intersectarea datelor si
informatiilor privind persoanele juridice si terte persoane fizice, inclusiv asociatiile si
fundatiile care figureaza ca avand sediu social/sediu fiscal sau punct de lucru in imobilele cu
destinatie de locuinta, cu cererile si declaratiile prezentate la administratia publica locala
pentru solicitarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica pe perioada
sezonului rece: 01 noiembrie 2013 — 31 martie 2014, 01 noiembrie 2014 — 31 martie 2015 și
01 noiembrie 2015 — 31 martie 2016, si cu gaze naturale pentru sezonul rece 01 noiembrie
2015 — 31 martie 2016, constatandu-se urmatoarele:
- un număr de 170 de cazuri in care familiile si/sau persoanele singure ale caror locuinte
sunt incalzite cu agentul termic furnizat de catre SC C.E.T SA Bacău și respectiv SC
Thermoenergy Group SA Bacau au beneficiat nejustificat de ajutoare pentru perioada
sezonului rece, valoarea estimata a platilor nelegale efectuate insumand 246.510,05 lei,
din care:
o 57.551,81 lei, de la bugetul de stat,
o 188.958,24 lei, de la bugetul local al muncipiului Bacau,
- un număr de 13 cazuri in care familiile si /sau persoanele singure ale caror locuinte
sunt incalzite cu gaze naturale furnizate de catre E.ON Gaz Romania au beneficiat
nejustificat de ajutoare acordate de la bugetul local pentru perioada sezonului rece 01
noiembrie 2015 - 31 martie 2016, valoarea estimata a platilor nelegale efectuate
insumand 5.130,9 lei.
In consecinta, valoarea totală estimata a platilor nelegale efectuate pentru acordarea
ajutoarelor in vederea incalzirii locuintei familiilor si/sau persoanelor singure cu venituri
reduse avand domiciliul in municipiul Bacau, pentru perioada sezonului rece 01 noiembrie
2013 — 31 martie 2014, 01 noiembrie 2014 — 31 martie 2015 si 01 noiembrie 2015 — 31
martie 2016 este de 251.640,95 lei.
3. Angajarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pentru acordarea unor facilitati de la bugetul
local pentru transportul public local de calatori pe raza municipiului Bacau.
Prin Hotararea nr.350 din data de 22.10.2010 Consiliul Local al municipiului Bacau a aprobat
asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru sustinerea costurilor transportului
urban cu mijloace de transport in comun unor categorii de persoane defavorizate din
municipiul Bacau incepand cu data de 01.11.2010.
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Prin Conventia de colaborare incheiata intre Municipiul Bacau, SC Transport Public SA si SPAS
Bacau, actual DAS Bacau, avand nr.10572/2275/22.10.2010 si a actelor aditionale la aceasta a
convenit ca operatorul economic sa livreze contra cost abonamentele pe tipuri de gratuitate in
baza necesarului solicitat de Municipiul Bacau, prin Directia de Asistenta Sociala Bacau, iar
acesteia din urma ii revenea "sarcina de a distribui abonamente catre toti beneficiarii prevazuti
la art.5 lit.b-g , in baza datelor de identificare cu semnatura de primire, cu exceptia persoanelor
prevazute la art.5 lit.a ale caror legitimatii vor fi distribuite de Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Bacau, in conditiile legii".
Ulterior, prevederile HCL nr.350/2010 au fost modificate si completate prin alte acte
administrative adoptate de catre municipiul Bacau, care au vizat fie modificarea si completarea
Conventiei, fie modificarea numarului de abonamente subventionate de la bugetul local, fie
odificarea cuantumului pensiei functie de care se acorda subventia in perioada supusa
prezentului control si anume, ianuarie 2013 - iunie 2016.
Din verificarea efectuata asupra modului in care s-a asigurat respectarea cadrului normativ
care reglementeaza acordarea facilitatilor sau gratuitatilor la serviciul public de transport in
comun de calatori s-au retinut urmatoarele:
- pentru abonamentele si respectiv legitimatiile distribuite de DAS Bacau si respectiv
DGASPC Bacau, facturate de catre SC Transport Public SA Bacau, in perioada ianuarie
2013 - decembrie 2015, operatorul economic a practicat tarifele astfel dupa cum au fost
stabilite si aprobate prin HCL nr.248/2013, modificat prin HCL nr.330 din 31.10.2013,
respectiv 54 lei, inclusiv TVA de 24%, in cazul abonamentului de calatorie pe un traseu
105 lei, inclusiv TVA de 24%, in cazul legitimatiilor de calatorie pe toate traseele;
- ulterior, incepand cu data de 01.01.2016, in temeiul prevederilor art.291 alin.(1) lit.a)
din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227 din 08 septembrie 2015, cota de TVA s-a
redus de la 24% la 20%.
Această modificare legislativă impunea diminuarea cuantumului abonamentelor legitimatiilor
de calatorie insă, prin HCL nr.111 din data de 05.04.2016, diminuarea cu 4% a cotei de TVA a
fost transferata asupra tarifului, astfel incat per total, costul abonamentului sa ramana
neschimbat.
Aceasta practica nu a fost insusita de catre auditorii publici externi, intrucat:
- Contravine prevederilor Contractului de concesiune a transportului public local de
calatori pe raza municipiului Bacau incheiat la sediul Primariei municipiului Bacau
avand nr.11252 din data de 26.03.2014;
- Nota de fundamentare, care a stat la baza adoptarii HCL nr.111 din 05.04.2016, contine
elemente de cheltuieli pentru intregul an fiscal 2016, si nu aferentei trim I 2016,
perioada premergatoare adoptarii HCL nr.111 din 05 aprilie 2016.

132

Actualizarea tarifelor nu se putea face decat in conditiile respectarii clauzelor din contractul
concesiune a transportului public local de calatori incheiat cu Primaria Bacau avand nr.11252
din 26.03.2004 si a caietului de sarcini, anexa nr.3 la acesta.
Nerespectarea clauzelor convenite prin conventiile incheiate si actele aditionale la acestea,
corelat cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local
de calatori a condus la acceptarea la plata prin decontarea facturilor emise de catre operatorul
economic, a unor tarife intr-un cuantum superior celui legal cuvenit, fapt ce a condus la
prejudicierea bugetului local al municipiului Bacau.
Valoarea estimata a platilor nelegale efectuate de la bugetul municipiului Bacau pentru
decontarea facturilor emise de catre SC Transport Public SA Bacau, in perioada ianuarie septembrie 2016 este de 112.717 lei. In temeiul prevederilor art.73^1 din Legea finantelor
publice nr.500/2002, pentru prejudiciul estimat in cuantumul de mai sus s-au calculat pana la
data de 09.12.2016, foloasele nerealizate sub forma dobanzilor/penalitatilor de intarziere,
valoarea estimata fiind de 21.470 lei.
4. Angajarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pentru tichetele sociale acordate unor
categorii de persoane avand domiciliul in municipiul Bacau
Din auditarea cheltuielilor privind asistenta sociala efectuate la capitolul 68.02.15 s-a constatat
ca entitatea a inregistrat cheltuieli reprezentand contravaloarea tichetelor sociale in valoare de
100 lei, pentru achizitionarea alimentelor de bază de catre pensionarii ale caror venituri
cumulate din pensii insumeaza 786 lei/lung, respectiv 1050 lei/lună, după data de 01.07.2015,
conditii reglementate de prevederile HCL nr.329/31.10.2013 si HCL nr.246/03.12.2015.
Din intersectarea bazelor de date solicitate de la Casa Judeteana de Pensii Bacau, prin adresa
nr.1798 din 25.11.2016 cu privire la cuantumul veniturilor din pensii ale beneficiarilor de
tichete sociale, cu tabelele de distributie prezentate de catre DAS Bacau, pentru cele doua
semestre ale anului 2015 s-au constatat urmatoarele:
- un număr de 220 pensionari au beneficiat nejustificat in sem.I 2015 de tichete sociale in
valoare de 100 lei/lung, valoarea platilor nelegale efectuate find de 22.000 lei.
- un numar de 86 pensionari au beneficiat in sem.II 2015 de tichete valorice de 100
valoarea platilor nelegale efectuate find de 8.000 lei.
Valoarea esimata a platilor nelegale efectuate de la bugetul local al municipiului Bacau pentru
distribuirea tichetelor sociale este de 30.000 lei, la care urmeaza a se adauga foloasele
nerealizate ce se vor calcula in temeiul prevederilor art.73^1 din Legea finantelor publice
nr.500/2002.
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5. Angajarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pentru lucrarile de investitii constand in
"Reabilitare sediu Directia de Asistenta Sociala Bacau"
Entitatea verificata a derulat prin contul deschis la Trezoreria Bacau, operatiuni economice
constand in plati pentru obiectivul investitional "Reabilitare sediu DAS Bacau" in suma totala
de 415.392,04 lei, din care: 172.828,65 lei in anul 2014, respectiv 242.563,39 lei, in anul 2015.
Platile pentru obiectivul mai sus amintit au avut la baza contractele de executie lucrari
incheiate cu SC Contact Plus Constructii SRL Bacau, avand nr.69008 din 13.06.2014, cu o
valoare contractata de 355.371,14 lei, inclusiv TVA si respectiv contractul nr.69110 din
10.07.2015, cu o valoare de 101.556,57 lei, inclusiv TVA.
Pentru obiectivul investitional, autoritatea contractanta (UATM Bac5u) a aprobat prin HCL
nr.351 din 29.11.2013, documentatia tehnico—economica, in valoare totala inclusiv TVA de
477.860 lei, din care valoarea investitiei de baza a fost de 297.460 lei, la care se adauga TVA in
cuantum de 71.390 lei (Total cap.4 din devizul general intocmit in baza HG nr.28/2008).
Lucrarile de executie de C+M in valoare de 297.460 lei au fost autorizate de catre Primaria
Bacau, prin autorizatia de construire eliberata avand nr.16 din 18.02.2014.
Din verificarea cheltuielilor angajate si a platilor efectuate de catre DAS s-au constatat
urmatoarele:
- până la finele anului 2014, constructorul a facturat ca fiind executate lucrari in valoare
163.155,15 lei, pentru care a intocmit situatii de lucrari confirmate de catre dirigintele
de santier,
- conform centralizatorului situatiilor de lucrari realizate pana la data de 31.12.2014,
reiese ca valoarea lucrarilor ramase de executat din contractul de executie nr.69008 din
13.06.2014 era de 89.926,77 lei.
Pentru restul de executat in cuantumul de mai sus, atat beneficiarul, cat si autoritatea
contractanta trebuiau sa procedeze la actualizarea acestora, cu indicele preturilor, in vederea
supunerii spre aprobare in sedinta de consiliu local si alocarii de fonduri in vederea continuarii
finantarii investitiei in curs si in anul 2015. In fapt, restul de executat a facut obiectul unei noi
proceduri de achizitie publica organizata in perioada aprilie - mai 2015, actiune finalizata cu un
nou contract de executie lucrari avand nr. 69110 din 10.07.2015, in valoare de 101.556, 57
lei,inclusiv TVA.
Chiar si la prima factura emisa in anul 2015, avand nr.1133 din 04.02.2015 in valoare de
45.455,82 lei, constructorul a atasat centralizatorul situatiilor de lucrari realizate in perioada
12.08.2014- 20.12.2014, din care reiese faptul ca la finele anului 2014, acesta mai avea de
executat lucrari in valoare de 89.926,77 lei, ramase din primul contract de executie avand
nr.69008 din 13.06.2014.
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Toate acestea conduc la concluzia ca, atat autoritatea contractanta cat si ordonatorul tertiar de
credite (care a avut obligatia urmaririi derularii contractului) trebuia sa procedeze la
actualizarea in functie de indicele preturilor, a restului de executat in conformitate cu
prevederile art.44 alin.(4) din Legea finantelor publice locale nr.273/2006 si nicidecum sa
procedeze la lansarea unei noi proceduri de achizitie publica.
Procedand astfel, atat pentru lucrarile ramase de executat din contractul initial, cat si pentru
cele care s-au impus a fi executate pe parcursul derularii investitiei, constructorul a prezentat o
noua oferta, in care preturile unitare pe articole similare de deviz s-au dovedit a fi intr-un
cuantum superior, oferta ce a fost acceptata de catre autoritatea contractanta.
In vederea realizarii lucrarilor de investititi in cadrul termenului contractant au fost aprobate
credite bugetare in anul 2014 in cuantum de 509.000 lei, iar in anul 2015 in cuantum de
353.000 lei ceea ce atesta faptul ca, pentru lucrarea de investitii au fost asigurate surse de
finantare de la bugetul local in vederea finalizarii acesteia atat in anul 2014, cat si in anul 2015,
nefiind necesara organizarea unei noi proceduri de achizitie publica, procedura care a condus
la majorarea c/valorii lucrarilor de investititi si neincadrarea in nivelul sumelor aprobate prin
documentatia tehnico-econmica.
Fată de cele de mai sus echipa de audit a retinut majorarea fara baza legala a lucrarilor de
constructii de C+M, cu suma totala de 35.834 lei fara TVA (333.294 - 297.460), astfel dupa cum
au fost aprobate prin HCL nr. 351/2013, dupa cum urmeaza:
- 297.460 lei, fara TVA, valoarea aprobata de catre CL, prin Hotararea nr.351/ 2013,
- 333.294 lei, fara TVA, din care: 251.394 lei, din contractul nr.69008/2014 si 81.900 lei,
din contractul nr.69110/2015.
Estimarea valorii operatiunilor care constituie abatere:
- valoarea estimata a angajamentului bugetar asumat nejustificat de catre conducerea
DAS Bacau este de 44.434 lei, inclusiv TVA ( 35.834 x 24%);
- valoarea esimata a platilor nelegale efectuate de la bugetul local al municipiului Bacau
este de 6.964 lei.
Teatrul Bacovia
Decizia nr. 5/26.01.2017 urmare a acțiunii de verificare a modului de gestionare și utilizare a
mijloacelor materiale și bănești precum și asigurarea integrității patrimoniului public și privat
al UAT la Teatrul Municipal ”Bacovia” Bacău, s-a constatat:
1. Exactitatea si realitatea datelor reflectate in situatiile financiare - Referitor la bunurile
primite in custodie
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Din examinarea documentelor financiar-contabile, s-a constatat ca entitatea auditata nu a
contabilizat bunurile primite in custodie de la SC ARTBacau SRL in suma de 176.548 lei,
societate aflata in suspendare de activitate, la care UATM Bacau este unic actionar. Deasemeni,
nu a fost inregistrata in evidenta extracontabila, cantitativ si valoric, scenotehnica aferenta
Teatrului de Vara Radu Beligan. S-a constatat ca la nivelul Teatrului Municipal Bacovia, prin
omisiunea inregistrarii extracontabile a scenotehnicii primite de la UAT Municipiul Bacau,
precum si a bunurilor aflate in custodie de la terti, situatiile financiare nu reflectă in totalitate
sub toate aspectele semnificative pozitia si performanta financiare a unității controlate.
Astfel, auditorii publici externi au constatat ca procesele verbale de predare primite au fost
incheiate de catre Teatrul Municipal Bacovia Bacau, SC ARTBacau SRL si Municipiul Bacau, fara
ca operatiunile de transfer să fi fost validate si/sau aprobate de care Consiliul Local Bacau.
2. Referitor la obligatiile cuvenite bugetelor publice
Din aliza documentelor puse la dispozitie de către entitatea verificata, s-a constatat ca
directorul institutiei publice de cultură a semnat un protocol de colaborare intre Teatrul
Municipal Bacovia si asociatia Muze Colorate, la data de 30.06.2016 in vederea organizării in
perioada 1-16 august 2015 a Festivalului International al Artelor Theaterstock, Bacau,
Romania, Editia I, deși Consiliul Local Bacau nu a aprobat un astfel de demers.
Mecanismul de colaborare perfectat de catre cele doua parti presupunea ca asociatia să
deconteze onorariile companiilor de teatru ce urmau sa performeze in cadrul evenimentului sa
achite actorilor drepturile de autor prevazute de Legea nr. 8/1996, urmand ca aceste costuri
fie nefacturate entitatii controlate.
S-a constatat ca unitatea controlată nu a solicitat documente suport pentru efectuate catre
asociatia Muze Colorate. Astfel, pentru sumele decontate acesteia cu titlu de cheltuieli drepturi
de autor, entitatea controlata nu s-a asigurat ca au fost indeplinite toate obligatiile legale catre
bugetele publice, reprezentand impozit pe vent rezidenti și nerezidenti, respectiv contributii la
bugetul asiguratilor sociale de sănatate.
Din analiza informatiilor publice fiscale prezentate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice,
auditorii publici externi au constatat faptul ca Asociatia Muze Colorate nu are calitatea de
platitor de impozite, taxe si contributii sociale obligatorii. Sumele incasate de la Teatrul
Municipal Bacovia Bacau si/sau din sponsorizări in numele unitatii verificate, au fost raportate
ca find utilizate pentru plata drepturilor de autor, fapt ce a generat suspiciuni rezonabile cu
privire la realitatea tranzactiilor in contextul Codului Fiscal ce prevede obligatii fiscale cu
stopaj la sursa in sarcina platitorilor de venituri din aceasta sursa.
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Mentiondm ca, prin adresa nr. 1759/14.11.2016, Camera de Conturi Bacău a solicitat
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacău efectuarea unui control inopinat la
Asociatia Muze Colorate.
3. Referitor la gestionarea patrimoniului UAT Municipiul Bacău
Din analiza documentelor puse la dispozitie de catre entitatea verificata, s-a constatat ca
unitatea controlata nu a administrat in mod corespunzător patrimoniul, in sensul ca aceasta a
inchiriat spatii aflate in incinta clădirilor primite in administrare, fară acceptul proprietarului
si fară a se ingriji de realizarea veniturilor cuvenite, in cuantumul si la termenul prevăut de
contractele de inchiriere. Mai mult, nu s-au luat masuri pentru rezilierea unilaterala a acestor
contracte anterior intrării chiriasilor in stare de insolvență, pentru neplata la termen.
Totodată, sumele cuvenite entitatii verificate din relatiile cu tertii, precum si cele datorate
acestora nu au fost inventariate corespunzător. Exemplificăm, in acest sens, relatiile
contractuale cu prestatorii externi din cadrul festivalului Theaterstock, entitatea controlata
aflandu-se ulterior datei de 31.12.2015 actionata in instantă, in calitate de pârâta, pentru
revendicarea unor potentiale datorii.
3.1 Referitor la inchirierea salii de spectacole de la Teatru de Vară
Se constată faptul ca institutia verificată a obtinut venituri din inchirierea salii de spectacole a
Teatrului de Vară, fară a detine o hotărare de consiliu local care sa ateste primirea in
administrare a respectivei cladiri. Pe cale de consecinta, institutia nu era indreptalita sa
semneze contracte de inchiriere. Art.14 alin.2 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998
(actualizată) privind bunurile proprietate publică, prevede: Contractul de inchiriere se poate
incheia, după caz, cu orice persoana fizica sau juridica, romană sau straină, de catre titularul
dreptului de proprietate sau de administrare.
3.2. Referitor la inchirierea unor spatii din cladirea Teatrului de drama si comedie Bacovia
3.2.1. S-a constatat faptul ca institutia a incheiat Contractul de inchiriere cu nr.787 din
02.09.1997, cu SC Glisando SRL, pe o perioada de un an. Contractul a fost prelungit anual, prin
acte aditionale, pană in prezent.
Ulterior, cadrul legislativ aplicabil a suferit modificari, la data de 23 ianuarie 1999 intrând in
vigoare Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al
acesteia, prin care terenurile si clădirile in care isi desfașurau activitatea institutiile publice de
interes local, printre care și teatrele, find definite drept bunuri apartinand domeniului public al
municipiului. Aceasta stare de fapt reiese si din prevederile HCL 151 din 27.06.2002, prin care
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institutia verificata a primit in administrare obiectivul "Teatrul de drama și comedie Bacovia",
care face trimitere la art.12 alin.1 din Legea 213/1998 (valabil la data darii in administrare):
Bunurile din domeniul public pot fi date, dupei caz, in administrarea regiilor autonome, a
prefecturilor, a autoritătilor administrației publice centrale și locale, a altor institutii publice de
interes national, județean sau local.
Astfel, s-a constatat faptul ca de la data primirii in administrare a cladirii ca facand parte din
domeniul public al municipiului, institutia verificată era obligata sa respecte prevederile Legii
213 din 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Pe cale de consecinta, institutia nu mai putea semna contracte de inchiriere, sau acte aditionale
de prelungire a contractelor initiale, in lipsa unei hotarari de consiliu local care sa stabileasca
acest lucru, conform prevederilor art.14 alin.1 din Legea 213/1998, care prevedea: Inchirierea
bunurilor proprietate publica a statului sau a unitaților administrativ-teritoriale se aproba,
după caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al
Municipiului București sau a consiliului local, iar contractul de inchiriere va cuprinde clauze de
natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia.
De asemenea, prin prelungirea anuala a contractului de inchiriere, nu a fost respectat art. 15
din aceiasi lege, care prevedea: Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se
face prin licitatie publica, in condițiile legii.
Mai mult, institutia verificată nu a respectat nici prevederile contractuale, care la art.7 prevăd:
"Neplata chiriei la termen autorizeaza pe locator a cere rezilierea contractului si calcularea
penalitaților de intârziere...", entitatea verificata calculand penalitati de intarziere, nefiind
ceruta rezilierea contractului, deși locatarul a acumulat datorii in cuantum de 34.314 lei, la
data de 21.09.2016.
3.2.2. Referitor la incheierea Contractului de inchiriere cu nr.515 din 15.07.2005, cu SC Moto
Style SRL, pe o perioada de patru ani, acesta a fost prelungit nelegal pană la data prezentului
control prin acte aditionale.
Institutia verificata nu a putut prezenta o hotarare de consiliu local prin care să se fi aprobat
inchirierea spatiului respectiv, contrar prevederilor art.14 alin.1 din Legea 213/1998, care
prevedea: Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitătilor
administrativ¬teritoriale se aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului
judetean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, iar contractul
de inchiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit
specificului acestuia.
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Prin adresa nr.22869 din 01.07.2005, Teatrul Municipal Bacovia primeste un "acord de
principiu" din partea Primariei Municipiului Bacau, acord care nu face in nici un fel trimitere la
necesitatea obtinerii unei hotarari de consiliu local si care poate fi calificat ca un act
administrativ ce nu poate substitui conform dispozitiilor legale o hotarare a Consiliului Local.
Referitor la derularea procedurii de licitatie publica, s-a constatat faptul ca la procedura de
licitatie sau prezentat doi ofertanti, castigator fiind declarat SC Moto Style SRL. In anuntul
publicat in ziarul Desteptarea in data de 23 iunie 2005 (conform Procesului Verbal al sedintei
de licitatie), se prevedeau urmatoarele: Teatrul Municipal Bacovia Bacau, str. Iernii nr. 7,
organizează licitatie publica deschisă pentru inchirierea unui spațiu in suprafață de 127 mp, in
vederea desființării unor activitati preponderent culturale, in data de 08.07.2005, ora 10.
Mentionam ca, suprafata supusa inchirierii se regaseste mentionata in Anunt nr.456 din data
de 23.06.2005, sectiunea Date Tehnice, unde mai regasim: durata inchirierii-un an
calendaristic, cu posibilitatea prelungirii contractului după renegocierea chiriei lunare.
Respectivul Anunt este invocat in Procesul Verbal al sedintei de licitatie, unde se
precizeaza: ..Prin anuntul din 23 iunie 2005, publicat in ziarul local Deșteptarea, au fost
anunțate datele tehnice ale spatiului, precum și instructiunile pt. ofertanfi, care au fost predate
acestora sub semnătură, pentru luare la cunoștință, contrar prevederilor contractului semnat
pentru o perioada de patru ani.
Mai mult, la data de 30.09.2005 (data la care a fost predat spatiul catre chiriaș, conform
procesului verbal nr.559) se semneaza Act aditional nr.1, prin care se modifică durata
închirierii de la patru ani la zece ani.
Prin Actul Aditional nr.2 din data de 01.10.2011 se modifică suprafata (prin extinderea
suprafetei închiriate cu 128,55 metri patrati) și se mai prelungește înca o data termenul de
închiriere, de la data de 01.10.2011 pana la data de 01.10.2021 respectiv cu zece ani. Nivelul
chiriei pentru suprafata suplimentara este stabilit arbitrar, nefiind derulata nici o procedură
prevazuta de lege (hotarâre de consiliu local, licitatie).
Auditorii publici externi au constatat ca nu au fost respectate datele initiate ale procedurii de
licitatie, modificarile efectuate ulterior fiind de natură sa denatureze rezultatul procedurii
desfășurate initial, in conditiile in care posibilitatea respectivelor modificari ulterioare nu au
fost aduse la cunoștinta tuturor competitorilor antrenati in procedura de licitatie.
Mai mult, institutia verificata nu a respectat nici prevederile contractuale, care la art.7 prevăd:
Neplata chiriei la termen autorizează pe locator sa perceapă penalităti de intârziere la plată de
0,1% pe fiecare zi de intârziere. Dacă cuantumul chiriei neplătite sau penalitătile calculate

139

reprezintă contravaloarea chiriei de 2 luni, locatorul este in drept sa ceară rezilierea
unilaterală a contractului, precum și plata de despăgubiri și penalități.
4. Referitor la angajarea bugetului - legalitatea incheierii protocolului de colaborare, de către
directorul entitătii, cu asociatia Muze Colorate
Prin HCL Bacau nr. 101/25.05.2016 a fost aprobata realizarea unui eveniment cultural de care
Teatrul Municipal Bacovia Bacau in calitate de organizator, fără a fi precizat bugetul acestui
eveniment și făra a se da posibilitatea asocierii și/sau parteneriatului cu alte organizatii de
drept public sau privat.
Din analiza documentelor puse la dispozitie de care entitatea verificata, a rezultat faptul ca
directorul institutiei publice verificate a semnat un protocol de colaborare intre Teatrul
Municipal Bacovia și asociatia Muze Colorate la data de 30.06.2016, deși Consiliul Local Bacau
nu a aprobat un astfel de demers.
Semnarea respectivului protocol de colaborare a fost efectuată cu incalcarea prevederilor
legate, deoarece, conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (republicată și
actualizata) a administratiei publice locale, consiliul local este cel care hotarăște
cooperarea/asocierea cu persoanele juridice. Astfel, art.36 (7) prevede: In exercitarea
atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: a) hotărăște, in conditiile legii,
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, in vederea finantării
realizării in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.
Mai mult, directorul institutiei verificate a semnat singur pe respectivul document, contrar
prevederilor Regulamentului de Organizare și Functionare a Teatrului Municipal Bacovia,
aprobat de către consiliul local prin HCL 119 din 30.06.2015, care prevede, la art.26 lit. h):
Directorul economic al institutiei are următoarele atributii: angajează institutia, prin
semnătură, alături de director, in toate operațiunile cu caracter patrimonial și financiar.
Din analiza continutului respectivului protocol, se reține:
"...In cadrul acestui parteneriat Asociatia Muze Colorate se va implica in promovarea
evenimentului, in implementarea efectivă negocierea și contractarea unor companii teatrale
prezente la evenimente. De asemenea Asociatia Muze Colorate va gestiona componenta de
fundraising, negociind și gestionand contractele de sponsorizare alefestivalului…
In cazul in care festivalul, din terte cauze independente de vointa organizatorului (restrictii
bugetare, situatii de urgență, stare de calamitate etc.) se va afla in imposibilitatea de organizare,
răspunderea sumelor deja contractate de către Asociația Muze Colorate in baza mandatului de
negociere și reprezentare, confirmat prin prezentul protocol, revine in intregime teatrului,
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urmand a fi restituite ad integrum, in functie de solicitarea fiecărui sponsor in parte, din bugetul
Teatrului Municipal Bacovia."
Astfel, s-a constata faptul ca directorul semnatar al protocolului a delegat in mod nelegal, o
parte a atributiilor pe care le avea conform Legii nr. 273/2006, care o terță entitate, respectiv
Asociatia Muze Colorate, prin această practică ordonatorul tertiar de credite nu a respectat
atributiile stabilite de art.23 alin.2 din Legea 273 din 2006 privind finantele publice locale,
art.23 alin.1 din Regulamentului de Organizare și Functionare a Teatrului Municipal Bacovia,
aprobat de care consiliul local prin HCL 119 din 30.06.2015, art.9 din Contractul de
Management, aprobat de care consiliul local prin HCL 72 din 23.04.2015.
Delegarea de atributii care Asociatia Muze Colorate este nelegală, managerul semnatar al
protocolului asumandu-și unilateral și in integralitate toate efectele juridice produse prin
incheierea protocolului.
Din protocolul de colaborare rezulta obligatii necuantificabile pe seama fondurilor publice,
acesta nefiind prezentat personalului cu atributii in acordarea vizei de control financiar
preventiv propriu, contrar prevederilor Ordinului nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (actualizat)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata
cheltuielilor institutiilor publice, care prevede la pct.1: Angajamentul legal - faza in procesul
executiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o
obligație pe seama fondurilor publice Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate
de către ordonatorul de credite decat dacă au primit in prealabil viza de control financiar
preventiv propriu in condițiile legii.
Din analiza cronologiei documentelor semnate și asumate, s-a constatat ca protocolul incheiat
cu Asociatia Muze Colorate este perfectat anterior emiterii HCL Bacau 158 din 31.07.2015, prin
care este aprobat bugetul evenimentului cu contributia Municipiului Bacău de 1.500.000 lei,
buget rectificat cu suma de 300.000 lei prin HCL160/13.08.2015 urmare depășirii cheltuielilor
estimate initial. Deși evenimentul s-a incheiat in data 16.08.2015, entitatea verificata solicitat și
primit de la Municipiul Bacău, urmare aprobarii Consiliului Local Bacau o noua suplimentare in
data de 03.12.2015 prin HCL nr. 244, din care este achitata suma de 146.145 lei, fonduri care sau dovedit a fi insuficiente in raport cu pretentiile financiare ale Asociatiei Muze Colorate și ale
celorlalti creditori.
Conducerea Teatrului Municipal Bacovia a incheiat Contractul de prestari servicii artistice
nr.566/20.07.2015 cu asociatia Muze Colorate Bacau având ca obiect activitati de impresariat
artistic a unor trupe de teatru din tară și din afara Romaniei, valoarea totală fiind de 901.819
lei, suma care a fost achitata in integralitate.
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Mentionam ca, entitatea verificată nu a facut dovada respectarii principiilor de transparentă și
tratament nediscriminatoriu, la data selectarii asociatiei Muze Colorate neexistand documente
din care sa ateste ca aceasta persoană de drept privat are capacitatea financiară, și experientă
anterioară in organizarea unui astfel de eveniment, asociatia a fost infiintată in martie 2015 iar
incheierea protocolului de colaborare s-a parafat in data de 30.06.2015.
5. Referitor la gestionarea sponsorizărilor cuvenite entității controlate
Prin adresa nr. 1759/14.11.2016, Camera de Conturi Bacau a solicitat Administratiei Judetene
a Finantelor Publice Bacaă ca autoritate competentă, efectuarea unui control inopinat la
Asociatia Muze Colorate. Controlul efectuat de care Activitatea de Inspectie Fiscala a permis
auditorilor publici externi accesul neingrădit la acte, documente și informatii necesare
verificarii efectuate la Teatrul Municipal Bacovia Bacău si pentru clarificarea decontăilor
efectuate cu asociatia, in baza dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 94/1992, republicată si
completată.
Din analiza documentelor apartinand asociatiei Muze Colorate care au fost anexate ca
documente de lucru la raportul de inspectie fiscală, s-a constatat faptul ca respectiva asociatie a
obtinut, in baza protocolului incheiat nelegal de catre cele două părți, sponsorizăi de la diverse
persoane juridice, desi acestea au avut ca obiect organizarea festivalului Theaterstock.
Asociatia a hotărat in mod unilateral asupra modului de utilizare a respectivelor sume, Teatrul
Municipal Bacovia in calitatea sa de organizator al festivalului neavand nici un fel de evidenta
cu privire la obtinerea si utilizarea acestor fonduri ce apartinand de drept institutiei verificate.
Mecanismul perfectat de catre managerul Teatrului Municipal Bacovia Bacau Asociatia Muze
Colorate a generat starea de neevidentiere a veniturilor obtinute din sponsorizări in bugetul de
venituri si cheltuieli al institutiei, nefiind respectate prevederile legale referitoare la angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare.
Veniturile din sponsorizări sunt prevazute ca sursă de finantare pentru institutiile de cultură,
in vederea finantăii activitatilor culturale. Astfel, conform prevederilor art.21 pct.2 din
Ordonanta nr.21 din 31 ianuarie 2007 (actualizata) privind institutiile si companiile de
spectacole sau concerte: Instituțiile de spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri
materiale și fonduri bănești primite sub forma de servicii, donatii sponsorizări, cu respectarea
dispozitiilor legale; liberalitătile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de
conditii ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a institutiei.
Totodata subliniem faptul ca nici din continutul protocolului, nu rezulta faptul ca asociatia ar fi
indreptățita sa dispună unilateral de sumele obtinute din sponsorizăti. Astfel, in protocol se
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precizează ca: ...De asemenea Asociatia Muze Colorate va gestiona componenta de
fundraising, ,,negociind gestionând contractele de sponsorizare ale festivalului...
In acceptiunea legala, termenul de gestionare este definit de art.1 din Legea nr.22 din 18
noiembrie 1969 (actualizata) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii
raspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau
institutiilor publice, care prevede: Gestionar, in intelesul prezentei legi, este acel angajat al unei
persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal care are ca atribuții principale de
serviciu primirea, păstrarea eliberarea de bunuri aflate in administrarea, folosința sau
deținerea, chiar temporară, a acesteia.
Astfel, in mod nejustificat, Asociatia Muze Colorate a incasat suma de 285.465 lei cu titlu de
sponsorizări de la diverși agenti economici, deși sponsorizările au fost acordate cu sarcina de a
organiza festivalul Theaterstock, iar calitatea de organizator apartine in mod exclusiv Teatrului
Municipal Bacovia Bacău, acestea find utilizate in afara bugetului aprobat de Consiliul Local
Bacău.
In fapt, se constată substituirea Teatrului Municipal Bacovia Bacau in calitatea sa de
organizator al evenimentului cu Asociatia Muze Colorate, fondurile publice find directionate
nelegal către persoana de drept privat și fară un control riguros asupra modului in care au fost
cheltuite. Nerespectarea regulilor instituite prin cadrul legal aplicabil institutiilor publice, si
implicit efectuarea unor plăti interzise, a permis schimbarea destinatiei sponsorizărilor
acordate prin plata unui comision de 35% din valoarea acestora, unor terte persoane fizice,
care nu ar fi fost posibilă in situatia gestionării juste a acestora, de catre unitatea controlată.
In contextul celor enuntate anterior, plata unui comision de fundraising putea fi efectuafa doar
din resursele financiare proprii ale Asociatiei Muze Colorate, altele decât cele alocate de
sponsori pentru organizarea evenimentului in conditiile in care prin grafica afiselor de
promovare aceasta și-a arogat calitatea de co-producător.
Mentionam ca sponsorizările au fost inscrise in bugetul aprobat de Consiliul Local Bacău
pentru Festivalul Theaterstock conform HCL Bacău 158 din 31.07.2015 când a fost aprobata
contributia proprie a Municipiului Bacău in suma de 1.500.000 lei. Sponsorizările fiind incasate
de Asociatia Muze Colorate nu au mai fost inscrise la rectificarea bugetară a entitătii verificate,
motivat de faptul ca Lege nr. 273 din 29 iunie 2006 (actualizata) privind finantele publice
locale, art. 5 alin (2) prevede ca "... Donatiile sponsorizările se cuprind, prin rectificare
bugetară locală, in bugetul de venituri și cheltuieli numai după incasarea lor."
Bugetul propus a fost in suma de 3.200.000 lei, iar Consiliul Local Bacau s-a angajat sa aloce
suma de 1.500.000 lei pe baza bugetului avansat de catre conducerea unitatii verificate, buget
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ce avea inscrise inclusiv sponsorizări si care nu face referire la nici o contributie și/sau
asociere cu Asociatia Muze Colorate. Ulterior, parte din aceste sponsorizări au fost directionate
catre asociatie, modul de utilizare și cheltuire al acestora find scos de sub incidenta regulilor
stricte instituite prin legislatia aplicabilă entitătilor publice.
6. Referitor la plata de penalități și cheltuieli de judecată, generate de angajarea bugetului
public, fără sursă de finanțare.
Unitatea controlată a incheiat nelegal contracte de prestări servicii cu terti furnizori, in vederea
organizarii evenimentului, fara a se asigura ca pentru acestea există sursă de finantare și ca pot
fi achitate la termenele agreate prin acestea.
Din analiza documentelor puse la dispozitie de catre entitatea verificată, s-a constatat faptul ca
au fost incheiate contracte privind cheltuieli aferente festivalului in perioada aprilie - iulie
2015, in conditiile in care Hotărarea Consiliului Local Bacău nr.158, prin care au fost alocate
fonduri pentru desfașurarea festivalului, a fost aprobată in data de 31.07.2015. Astfel,
contractele contin clauze care conduc la majorarea cheltuielilor asumate de catre entitate, dar
care nu au fost cuantificate la momentul semrarii contractului, nefiind astfel cuprinse in
prevederile bugetare initiale printr-o fundamentare coerenta). Exemplificam cu art.6 din
Contractul de prestări servicii artistice nr.566/20.07.2015, unde se prevede: să asigure servicii
de masa și cazare invitatilor la festival. Să plătească, pe baza unei facturi emise, contravaloarea
transportului (acolo unde este cazul)
Acest fapt a condus la aparitia unor costuri suplimentare pe care entitatea verificată nu le avea
prevazute in buget, motiv pentru care s-a refuzat plata acestora. In urma refuzului de plată
entitatea a fost actionata in instantă de catre Asociatia Muze Colorate.
Mentionăm faptul ca o parte din contractele semnate nu au fost inregistrate la entitatea
verificată la data semnarii lor, nu au fost semnate de catre directorul economic, conform
prevederilor Regulamentului de Organizare și Functionare a Teatrului Municipal Bacovia,
aprobat de catre Consiliul Local Bacău prin HCL 119 din 30.06.2015 art.26 lit. h și nu au fost
prezentate personalului cu atributii in acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,
contrar prevederilor pct.1 din Ordinul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (actualizat) pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata
cheltuielilor institutiilor publice .
Nu există fundamentare a sumelor decontate in baza protocolului de colaborare incheiat cu
asociatia Muze Colorate, in sensul ca sumele facturate nu sunt probate cu documente
justificative din care să rezulte ca aceasta era indreptatită a le incasa. Deși au fost efectuate
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plăti asociatiei pentru prestatiile artistice ale teatrelor externe, entitatea verificată a fost
actionata in instantă, motivat de faptul ca asociatia a schimbat destinatia sumelor incasate.
S-au identificat contracte de prestari servicii artistice care nu au fost inregistrate la entitatea
controlată parafate cu ștampila unitatii, dar semnate de alte persoane decat cele autorizate
prin lege.
Angajarea cheltuielilor peste nivelul surselor de finantare existente la nivelul unitatii verificate
a generat daune interese in favoarea tertilor, cheltuieli de judecata și executare acestea fiind
indubitabil consecinta carentelor identificate in gestionarea fondurilor publice.
7. Referitor la neurmărirea termenilor contractuali agreati cu asociatia Muze Colorate
Unitatea controlata nu a luat masura solicitarii documentelor justificative legal intocmite care
sa probeze caracterul indreptatit al Asociatiei Muze Colorate de a incasa sumele avansate spre
decontare.
Auditorii publici externi au solicitat Activitatii de Inspectie Fiscală Bacau efectuarea unui
control inopinat la această entitate. Astfel, s-au constatat venituri totale realizate de asociatia
Muze Colorate in suma totală de 1.789.475 lei, din care 1.795 lei reprezinta venituri care nu au
fost realizate pe seama evenimentului organizat de unitatea verificata. Prin diferenta
veniturilor aferente festivalului, in suma de 1.787.680 lei totalul cheltuielilor contabilizate de
asociatie, a rezultat un excedent in suma de 129.912 lei care nu poate fi justificat in contextul
termenilor agreati de parti prin contractul de prestari servicii, potrivit căruia asociatia nu va
pretinde comision de impresariere artistica.
Conform explicatiilor prezentate, acest excedent ar putea fi pus pe seama cheltuielilor cu
prestatiile artistice ale companiilor teatrale Pantakin Ananitas, prestatii care nu au putut fi
contabilizate de catre asociatie, deoarece nu au fost primite facturi de la acestea.
In fapt si in drept, instanta de judecata a obligat Teatrul Municipal Bacovia sa achite suma de
9.550 Euro ( 43.181,28 lei) catre Compania Pantakin Italia deși aceasta sumă a fost facturata cu
ff nr. 12/05.08.2015 și achitata cu OP 523/05.08.2015 catre Asociatia Muze Colorate.
Excedentul nu poate fi justificat, motivat de faptul ca asociatia a facturat entitatii controlate
aceste prestatii și le-a incasat corespunzator, deși nu era indreptatita.
8. Referitor la cheltuielile efectuate de Asociatia Muze Colorate, din sponsorizările cuvenite
unitătii controlate si/sau din sumele incasate de la acesta, urmare schimbării destinatiei
Urmare controlului inopinat efectuat de catre Activitatea de Inspectie Fiscala Bacău, la
solicitarea Camerei de Conturi Judet Bacau, au fost evidentiate neconcordante in ceea ce
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privește cheltuielile cu transportul contabilizate de catre asociatie și pretinde a fi de recuperat
din creditele bugetare ale entitatii controlate.
Conform Raportului de Inspectie Fiscală inaintat Camerei de Conturi Judetul Bacau, cheltuielile
asociatiei cu transportul decontate catre agentia SC Perfect Voyage SRL Bacau SC MCCA
Logistic Services Solution SRL totalizeaza. 354.549 lei, acestea fiind suportate direct și indirect
de catre unitatea controlata. In fapt, conform comunicarii obtinute de actuala conducere, prin
adresa nr.1347 din 08.12.2016, acestea nu sunt justificate.
Astfel agentia SC Perfect Voyage SRL Bacau a incasat sumele de 44.056 euro 10.338 lei, ceea ce
reprezintă estimativ 206.387 lei. Din aceeași comunicare rezulta cheltuieli cu transportul
decontate catre SC MCCA Logistic Services Solution SRL in suma de 450 lei, prin aditie
rezultand cheltuieli totale cu transportul in suma totală de 206.837 lei.
Mentionam că, diferenta de 147.712 lei dintre suma contabilizata, implicit incasata de asociatie
și cea justificata prin adresa nr. nr.1347 din 08.12.2016, nu poate fi considerată ca o cheltuiala
in legatura cu organizarea festivalului, nefiind efectuata in baza dispozitiilor scrise ale
conducerii unității verificate. Unitatea controlata a efectuat cheltuieli cu transportul in suma de
247.817 lei, motiv pentru care, auditorii publici externi, in absenta unui punctaj al acestor
cheltuieli, nu pot formula o opinie cu privire la legalitatea acestor decontari.
Aceste cheltuieli nu au fost supuse controlului institutiei și nu au in integralitate legatura cu
festivalul.
Din analiza facturilor inaintate spre decontare, se constata faptul ca nu toate facturile fac
obiectul acordului. Astfel, pentru facturile nr.38/21.12.2015, nr. 41/21.12.2015, nr.
42/21.12.2015, nr.43/21.12.2015 si nr.44/21.12.2015, entitatea nu a putut proba existenta
unor contracte semnate intre prestatorii de servicii artistice si Teatrul Municipal Bacovia,
pentru care asociatia sa le fi achitat, in vederea nefacturării ulterioare care Teatrul Municipal
Bacovia. Mai mult, din analiza documentelor depuse de catre asociatia Muze Colorate la
momentul depunerii somatiei de plata, se constata faptul ca, in cazul celor trei facturi,
contractele de prestari servicii sunt incheiate intre asociatia Muze Colorate si prestatorii de
servicii artistice, fiind astfel evident faptul ca aceste facturi nu puteau fi decontate de catre
entitatea verificata in baza acordului semnat in data de 22.07.2015.
Aspectele menționate fac obiectul cercetătilor desfășurate într-un dosar penal aflat în lucru la
Organele de Cercetare Penală competente, iar unitatea controlată s-a constituit parte civilă cu
sumele menționate.
ART BACĂU SRL
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DECIZIA nr. 7 din 26.01.2017 urmare a acțiunii de control a situației, evoluției și modului de
administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către RA de interes local și SC cu capital
integral sau majoritar al UAT la SC ”ART BACĂU” SRL, s-a constatat:
1. Referitor la organizarea si conducerea contabilității in conformitate cu prevederile legale neconstituirea de provizioane pentru clienti incerti sau in litigiu.
Conform pct. 56 alin. (3) OMFP 3055/2010 pentru aprobarea reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene se stabileste: "Pentru creantele incerte se constituie ajustări
pentru pierdere de valoare."
Deasemenea prin aceleasi reglementari la pct.189 alin.(1) se arata: "Creantele incerte se
inregistrează distinct in contabilitate (contul 4118 "Clienti incerti sau in litigiu" sau in conturi
analitice ale conturilor de creanțe, pentru alte creante decât clientii). (2) In scopul prezentării
in situatiile financiare anuale, creantele se evaluează la valoarea probabilă de incasat. Atunci
când se estimează ca o creantă nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistrează ajustări
pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera"
S-a constatat ca SC ARTBACAU SRL, nu a constituit din momentul aparitiei incertitudinii
privind incasarea creantelor, valoarea probabilității de neincasare a creantei si nu a inregistrat
in evidenta contabilă, valoarea creantei ca urmare a aparitiei riscului de neincasare.
Mentionam ca, neconstituirea provizioanelor are implicatii fiscale in sensul ca SC ARTBACAU
SRL, avea posibilitatea deducerii cheltuielilor cu acest provizion.
2. Referitor la incheierea exercitiului financiar - pierderea contabilă înregistrată
Conform art. 19 alin. (4) din Legea contabilitatii, „pierderea contabilă reportată se acoperă din
profitul exercitiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social,
potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor".
Prevederea de mai sus este mentionata si in actul constitutiv al SC ARTBACAU SRL, unde la
Capitolul VII Art.23 (3) se arata "In cazul de pierderi, Adunarea Generală a Imputernicitilor
Consiliului Local va analiza cauzele si va hotărî in consecintă suportarea pierderilor in limita
capitalului social subscris".
Astfel, s-a constatat ca in perioada 2013-30.06.2016, SC ART BACAU SRL a avut pierderi
contabile, după cum urmează:
- anul 2013 cu o pierdere de 591.850 lei;
- anul 2014 cu o pierdere de 428.440 lei;
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-

anul 2015 cu o pierdere de 142.732 lei;
anul 2016 la 30.06.2016 cu o pierdere de 4.813,14 lei.

Aceste pierderi contabile nu au fost analizatesi acoperite din capitalul social al SC ARTBACAU
SRL de catre Adunarea Generala a Împuternicitilor Consiliului Local, folosirea capitalului social
pentru a acoperi pierderile reportate nefiind o operatiune taxabilă din punct de vedere al
impozitului pe profit.
3. Referitor la sistemul de control intern al SC „ARTBACAU" SRL BACAU
3.1. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la controlul financiar
preventiv
La verificarea efectuata s-au constatat abateri referitoare la controlul financiar preventiv
propriu, după cum urmează:
- până la data de 01.05.2013, controlul financiar preventiv s-a exercitat de directorul
general al SC ARTBACAU SRL, contrar prevederilor art.11 alin (1) din OG nr.119/1999
privind controlul intern si controlul financiar preventiv: "Persoana care exercita
controlul financiar preventive propriu nu trebuie sa fie implicate prin sarcinile de
serviciu, in efectuarea operatiunii supuse controlului financiar preventiv propriu";
- nu s-au detaliat prin liste de verificare (check-list) obiectivele de verificat pentru fiecare
operatiune cuprinsă in cadrul specific al entitatii, in conformitate cu OMFP nr.522/2003
si OMFP nr.923/2014, astfel ca prin neparcurgerea listei de verificare, operatiunile au
fost autorizate formal, din punct de vedere al legalitatii si regularitătii;
- nu a fost desemnata prin dispozitie a conducatorului entitatii, o persoană care sa
exercite controlul financiar preventiv asupra veniturilor proprii a SC ART BACAU SRL;
- nu au fost dispuse masuri pentru exercitarea CFP asupra tuturor proiectelor de
operatiuni, respectiv contracte incheiate cu furnizorii/clientii, contracte de inchiriere,
etc.;
- conducerea SC ARTBACAU SRL nu a intocmit rapoarte trimestriale cu privire la
activitate de control financiar preventive propriu, prevazute in Anexa nr.1.8. din OMFP
nr.923/2014, nerespectand prevederile pct.12.1 din acelasi act normativ.
Abaterile consemnate cu privire la organizarea, implementarea și exercitarea controlului
financiar preventiv propriu (OG 119/1999, OMFP nr. 522/2003, OMFP 923/2014) si
exercitarea in fapt a formelor de control intern organizate la nivelul entitatii, nestructurarea,
repartizarea neechilibrata și neactualizarea sau nedetalierea sarcinilor de serviciu prin fisele
posturilor.
3.2. Organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune
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In conformitate cu prevederile dispozitiilor HG nr.1151/27.11.2012, pentru aprobarea
Normelor Metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de
gestiune, SC ARTBACAU SRL, avea obligatia ca de la data intratii in vigoare a normelor
mentionate (03.12.2012), sa organizeze si sa exercite controlul financiar de gestiune a
patrimoniului propriu precum si a bunurilor apartinand domeniului public ale administratiei
locale, aflate in administrare si gestionare.
SC ARTBACAU SRL, in perioada 2013-2014 nu avea intocmit planul de control, pentru
exercitarea controlului de gestiune, bunurile din domeniul public al administratiei locale
aflate in administrare si gestionare, cat si a gestiunilor proprii, nefiind asigurata integritatea
patrimoniului și cresterea eficientei utilizarii resurselor alocate.
4. Privitor la administrarea de catre SC ArtBacău SRL a unor bunuri apartinand domeniului
public sau privat al UATM Bacău fără incheierea/asumarea unui act juridic
Din analiza documentelor puse la dispozitie de catre entitatea verificata, s-a constatat
utilizarea de catre SC ARTBACAU SRL a unor bunuri apartinand domeniului public si/sau
privat al UATM Bacau, fără a detine un act juridic incheiat/asumat de concesiune sau inchiriere,
pentru: cladirea Teatrului de Vara precum si pentru alte obiective folosite, (rezervor incendiu,
instalatie paratrasnet, instalatie alimentare cu energie electrică, echipamente audio video,
sonorizare, iluminat scenă dotari mobilier), la data controlului entitatea verificata nu a putut
prezenta documente referitoare la acestea.
Astfel, cu adresa nr.1745/45464/10.11.2016 Camera de Conturi Judetul Bacau, a solicitat
UATM Bacau, valoarea acestor bunuri, conform proceselor verbale la terminarea lucrarilor,
valoarea si procesele verbale care nu au fost comunicate pana la terminarea controlului.
Aceste obiective, apartinand domeniului public si/sau privat al UATM Bacău, nu au fost
concesionate/inchiriate de drept, desi SC ARTBACAU SRL le-a administrat in fapt de la data
infiintarii sale ca societate comercială - 21.01.2010 — conform Act constitutiv al SC ART
BACAU SRL.
Mentionam ca de la data infiintarii societatii comerciale SC ARTBACAU in anul 2010 si pana la
data prezentului control, UATM BACAU nu a emis acte administrative, (Hotărari de Consiliu
Local), de dare in administrare, concesionare sau inchiriere a bunurilor aflate in domeniul
public al unitatii administrativ teritoriale, conform prevederilor din Legea nr.213/1998
privind domeniul public, care specifică ca bunurile din domeniul public pot fi date in
administrare, concesionare sau inchiriere, după caz, prin hotarare a Guvernului sau a
Consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului
local, cat si legii nr.215/2001 privind administratia publică locală care precizeaza: consiliul
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local: "hotarăște darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate
publică a comunei sau orașului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, in
condițiile legii."
In anul 2012 s-a constat inchirierea conform procesului verbal de predare primire
nr.1608/189/07.02.2012, a unor echipamente aferente instalatiilor de sonorizare, iluminat
tehnologic, CCTV si cinema, intercomunicatii si scenotehnica montate in cadrul obiectivului de
investitie "Modernizare teatru de vara", incheiat intre Municipiul Bacau si SC ART BACAU SRL,
prin care se predau in vederea exploatarii de care cea din urma, a unor echipamente aferente,
respectiv: instalatia de sonorizare, instalatia intercomunicatii, instalatia scenotehnica,
instalatia CCTV si cinema digital si instalatia iluminat tehnologic.
Precizam că, Anexele la procesul verbal de predare-primire nr.1608/189/ 07.02.2012, nu sunt
semnate de primitor si predator, componentele predate conform acestor anexe nu au inscrisa
valoarea si nu este atasata fisa tehnica.
Motivat de aspectele prezentate mai sus, valoarea acestor bunuri utilizate in drept de catre SC
ART BACAU, este inregistrata in evidenta extracontabilă cu valoare zero.
Faptul ca SC ARTBACAU SRL a actionat ca un administrator al bunurilor apartinand domeniului
public al UATM BACAU, se poate deduce si din faptul ca SC ART BACAU a intocmit planul de
pază pentru intreg obiectivul teatru de vară pentru care a incheiat contract de pază si
securitate, contractele de utilitati au fost intocmite pe numele SC ART BACAU SRL, cat si faptul
că SC ART BACAU SRL a intocmit contractul de inchiriere nr.1104/30.12.2011 cu CSM Bacău
2010, prin care dă în chirie, trei camere la etajul I al cladirii Teatrul de vară cu o chirie de 600
lei/lunar.
5. Referitor la contractul de mandat incheiat de administratorul SC „ARTBACAU" SRL BACAU
In baza dispozitiilor OUG nr.26/01.08.2013, directorului general Calustian Serenela Ioana i s-a
incheiat in data de 01.10.2013, contractul de mandat nr.2257, cu SC ARTBACAU SRL, prin care
s-au stabilit obiective si criterii de performanta de atins de catre acesta. Durata contractului a
fost stabilita pentru perioada 01.10.2013-01.08.2016.
Desi SC ARTBACAU SRL a fost infiintata la data de 21.01.2010, conform Actului constitutiv al SC
ART BACAU, administratorii societatii, respectiv Sustac Mihai de la data de 21.01.2010 pans la
data de 01.08.2012 si Calustian Serenela Ioana de la data de 02.08.2012 până la data de
01.10.2013 nu le-au fost intocmite contracte de mandat care sa prevadă obiective și criterii de
performanta de atins.
La verificarea modului de indeplinire a contractului de mandat au fost constatate urmatoarele:
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-

-

obiectivele si criteriile de performanta au fost stabilite anual in contractul de mandat,
dar nu au fost calculate anual obiectivele realizate, cu motivele neatingerii acestor tinte,
care sä fie prezentate spre aprobare Consiliului Imputernicitilor, prin urmare aceste
obiective și criterii de performanta nu au fost cuantificate si analizate de catre Adunarea
Imputernicitilor;
obiectivele sj criteriile de performantă nu au fost actualizate anual in termen de 30 de
zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli;
obiectivele si criteriile de performanta realizate nu au fost calculate anual si nu au fost
actualizate anual in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de venituri și
cheltuieli;
in contractul de mandat nu au fost stabilite obiective cuantificate privind reducerea
creantelor și plătilor restante, a pierderilor, a cheltuielii precum și cresterea
productivitatii muncii.

6. Referitor la acordarea gratuită a salii "TEATRUL DE VARA" catre SC „ARTBACAU" SRL
BACAU
S-a identificat faptul ca in perioada 2013-2015 au fost emise un numar de 11 hotarari de
Consiliu Local pentru acordarea gratuita a salii de spectacol "Teatrul de Vara", iar SC
ARTBACAU SRL nu a incasat chirie pentru sala de spectacol, dar a suportat plata utilitatilor,
cheltuielilor de personal si a cheltuielilor cu paza si securitatea, necesare pentru desfasurarea
evenimentelor cu titlu gratuit, organizate de Primaria Bacau, in calitate de partener, fapt ce a
condus la cresterea pierderilor societatii in perioada 2013-2015.
Nu s-a estimat valoarea cheltuielilor suportate de catre SC ARTBACAU SRL deoarece calculul
implica stabilirea cu exactitate a orelor de inchiriere a salii, puterea echipamentelor tehnice
utilizate, numarul personalului utilizat, cantitatea de apă utilizată si gigacalorii utilizate in
sezonul de iarnă.
7. Referitor la mandatul Imputernicitilor Consiliului Local Bacău
Conform Hotararii de Consiliu Local Bacau nr.17/29.01.2010 cu modificarile aduse acesteia s-a
aprobat infiintarea SC ARTBACAU SRL si totodata s-a aprobat "Actul Constitutiv" al acestei
societati care a fost transmis Oficiului Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bacău Compartimentul Asistentă, pentru darea de dată certă.
Potrivit Actului Constitutiv inregistrat in data de 21.01.2010, conform dovezii de data certa
nr.2056 inregistrata la ORC Bacău, la art.10 (1) se precizează: "Municipiul Bacau isi exercită
atributiile specific calitătii de asociat prin Adunarea Generala a Imputernicitilor Consiliul Local
Bacău, format din trei persoane numite pentru un mandat de 4 ani incepând cu data
inmatriculării societătii".
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S-a constatat ca in data de 03.08.2012, conform Dăriide dată certă nr.1409/03.08.2012, a avut
loc inlocuirea a doi imputerniciti dintre primii imputerniciti, cu rămânerea in vigoare a tuturor
celorlalte prevederi.
Fata de cele prezentate mai sus reiese ca mandatul Imputernicitilor Consiliului Local Bacău,
este de 4 ani, incepand cu data inmatricularii societatii, respectiv data de 21.01.2010, la data de
21.01.2014, acestia incheindu-si mandatul dat de către Consiliul Local Bacau.
S-a constatat ca nu s-a emis nici o altă hotarare de Consiliu Local de prelungire a mandatului
Imputernicitilor cu modificarea Actului Constitutiv la ORC Bacau, persoanele desemnate
incheindu-si mandatul la data de 21.01.2014. Dupa aceasta data Adunarea Generale a
Imputernicitilor Consiliul Local Bacau, desfăsurandu-si activitatea si luând decizii in afara
cadrului legal.
În urma analizei actului de control coroborat cu datele economice ale societății, s-a luat decizia
demarării procedurii de lichidare a societății.
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Capitolul 6
Obiective asumate la început de mandat, obiective
realizate, în derulare și strategia de dezvoltare în
următoarea perioadă

La începutul anului 2016, situaţia proiectelor cu finanţare nerambursabilă aflate în
monitorizare au fost:
Nr.
Crt.

Denumire proiect

Sursa de finanțare

Stadiu fizic proiect
la nivelul lunii
ianuarie 2016

Perioada de
implementare

1

Creare și modernizare spații verzi

FEDR
Buget national
Buget local

70%

09.08.201330.06.2016

2

Retehnologizarea sistemului de
termoficare în vederea conformării
la normele de proecția mediului
privind emisiile poluante în aer și
pentru creșterea eficienței – CCI No
2009RO161PR024

F Coeziune
Buget national
Buget local

81%

06.09.201030.06.2016

3

Reabilitare și modernizare „Insula
de Agrement”

FEDR
Bugetul National
Bugetul Local

51%

27.04.201230.06.2016

FEDR
Bugetul National
Bugetul Local

56%

27.11.201230.06.2016

FEDR
Bugetul National
Bugetul Local

99%

07.04.201430.06.2016

FEDR
Bugetul National
Bugetul Local

30%

16.04.201430.06.2016

IEE (FEDER)

70%

2014-2017

4

5

6

7

Reabilitare infrastructură urbană
I.L. Caragiale – Milcov – intersecție
str. Letea – Bacău
Reabilitare infrastructură urbană
strada Ştefan cel Mare, municipiul
Bacau
„Reabilitare imobil str. Milcov cu
destinaţia de centru de cazare
temporară a persoanelor fără
adăpost din municipiul Bacău”.
Proiect PUSH&PULL, managementul
parcarilor si stimulente ca strategii
doveditoare de succes pentru
eficiente energetica in transportul
urban
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Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Denumire proiect
Pasaj rutier subteran Oituz – Ştefan Guşe, mun. Bacău, jud. Bacău
Modernizare Calea Moinesti
Reabilitare si modernizare imobil strada H. Coanda nr. 9 cu destinatia
locuinte sociale
Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului Social pt. ingrijire
persoane varstnice
Reabilitare Pasaj Letea din mun. Bacau
Reabilitare infrastructura urbana, zona Mioritei – 9 Mai – Vantului –
Vadu Bistritei
Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi în zonele
învecinate, judeţul Bacău, România

Data receptiei la terminarea
lucrărilor/ Data incepere
perioadă de monitorizare
29.06.2012.
02.12.2014
20.06.2014
25.06.2014
13 .08. 2014.
Ianuarie 2016
Decembrie 2011

I. Proiecte în implementare 2016
1. Creare și modernizare spații verzi
Obiectivul general:
Creşterea calităţii vietii in zona de actiune urbana, prin reabilitarea infrastructurii urbane, în
vederea diminuarii efectelor nocive ale mediului urban asupra organismului uman din punct
de vedere al protectiei mediului si al sanatatii umane
Perioada de implementare a proiectului – 10.08.2013 – 30.06.2016.
În data de 24.06.2016 a fost organizata conferinta de presa la terminarea proiectului.
Valoarea proiectului la sfârşitul perioadei de implementare a fost de 6.888.077,71 lei
Progres fizic al proiectului la data de 30.06.2016 – 100%.
Principalele activităţi desfăşurate în implementarea proiectului în anul 2016

Activitatea din contract

Graficul
execuţiei
conform
calendarului
activităţilor

Execuţia lucrărilor de
construcţii

Septembrie 2014
–mai 2016

Realizarea lucrărilor de
construcţii
Recepţia la finalul
lucrărilor de construcţii
Realizarea publicităţii

septembrie
2014– mai 2016

Stadiul activităţilor la
Stadiul
Explicaţii şi soluţii
data de raportare
implementării propuse în vederea
(Realizate, în curs de (în avans/în
reducerii
executie (%),
termen/
întârzierilor (dacă
neefectuate)
întârziată)
este necesar)
In data de 02.09.2014
Realizat
In termen
a fost emis ordinul de
100 %
incepere al lucrarilor
Realizat
In termen
100 %

22.06.2016

Realizata

In termen

Septembrie 2014

Realizat

In termen
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proiectului şi diseminarea
rezultatelor obţinute
Realizarea auditului
proiectului

– iunie 2016

100%

Aprilie 2015iunie 2016

Realizat
100 %

In termen

Ordin incepere
nr.3081/22.04.2015

Rezultatele proiectului la sfârșitul perioadei de implementare:

buc

REZULTAT ŢINTĂ CONFORM CERERII DE
FINANŢARE
1

mp

124.367,8

o Spatiu verde pentru gazonare: 95.136,25 mp;

mp

95.136,25

o Alei redimensionate si reabilitate: 22.168,2 mp;

mp

22.168,2

o Alei noi propuse: 4.065 mp;

mp

4.065

o Suprafete agregate naturale: 581,5 mp;

mp

581,5

o Borduri: 2.416,85 mp;

mp

2.416,85

o Tăieri arbori si arbusti: 1271 buc.

Buc.

1271

o Tăieri garduri vii degradate: 1594,5 ml

Ml

1594,5

o Transplantare gard viu existent: 374 ml

Ml

374

o Plantari arbori: 1118 buc.

Buc.

1118

o Plantari arbusti: 2304 buc

Buc.

2304

m

3811,3

REZULTAT

UM

Execuţia lucrărilor de construcţii
Realizarea lucrărilor de construcţii
§ 124.367,8 mp zonă urbană modernizată, astfel:

o Plantari pentru înfiintare garduri vii: 3811,3 m.
§ Mobilier urban: 494 bănci si 338 cosuri de gunoi;

494 bănci si 338 cosuri de gunoi;

Instalatie de iluminat public pentru aleile pietonale si
spatiile verzi nou amenajate între blocuri: 217 stâlpi de
iluminat

217 stâlpi de iluminat

2. Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea
conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru
creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu Axa Prioritară
3 „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi
reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în
localităţile cele mai afectate de poluare”.
Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Mediu şi Municipiul Bacău în calitate de Beneficiar au încheiat în data
06.09.2010 în baza Deciziei de Aprobare nr. C(2010) 4732 din data de 07.07.2010 a Comisiei
Europene şi a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1411/06.09.2010, Contractul de
finanţare nr. 102377 al cărui obiect îl reprezintă reglementarea termenilor şi condiţiilor de
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acordare a finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului „Retehnologizarea
sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia
mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu
caldura urbana” cu codul CCI No 2009RO161PR024 şi cu numărul de înregistrare în SMISCSNR 16948.
-

-

Valoarea totală a acestuia este de 237.093.589 lei fără TVA, din care 5% reprezintă
cofinanţarea din bugetul local.
Prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2016) 8774 final din data de 14.12.2016, s-a
aprobat fazarea proiectului cu un cost eligibil alocat de 39.535.497 lei fără TVA
(8.785.666 Euro)
Contractele supuse fazării sunt: „Reabilitare reţele termice secundare” – 17,907 km şi
serviciile de „Supervizare”.

Proiectul include următoarele componente:
Componenta 1 – Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău
Componenta 2 –Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau
Componenta 3 – Retehnologizare pompe transport
Componenta 4 – Reabilitare retele termice secundare
Componenta 5 – Închidere depozit de cenuşă şi zgură
Componenta 6 – Asistenţă tehnică, constientizarea publică şi supervizare
Principalele activităţi desfăşurate pentru implementarea proiectului în anul 2016:
§ Întocmirea şi transmiterea la O.I. POS Mediu a Cererii de rambursare finală nr. 37/2016
şi a Cererii de rambursare nr.38/2016;
§ Întocmirea şi transmiterea Rapoartelor de progres trimestriale şi Rapoartelor de
progres la Cereri de rambursare;
§ Întocmirea şi transmiterea următoarelor situaţii: “Registrului Activelor Fixe în curs”,
“Raport privind alte cheltuieli decât cele eligibile”
§ Întocmirea şi transmiterea situaţiilor de reconciliere a sumelor autorizate, primite,
plătite, corecţii financiare, cheltuieli neeligibile, debite stabilite şi recuperate,
prefinanţare primită şi recuperată, aferente etapei I din Contractul de finanşare;
§ Întocmirea şi transmiterea „Raportului final al proiectului”- etapa I Contract de
finanţare;
§ Recepţia la terminarea lucrarilor pentru următoarele lucrări:
o Închidere depozit de cenuşă şi zgură;
§ Recepţia finală pentru următoarele lucrări:
o Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău;
o Ciclu combinat + cazane auxiliare + adaptare schema termomecanica- Obiectul 2;
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§

o Ciclu combinat + cazane auxiliare + adaptare schema termomecanica- Obiectul 3;
o Retehnologizare pompe transport:
S-au continuat lucrările de reabilitare termică secundară – etapa II.

La sfârşitul anului 2016, situaţia contractelor era următoarea:

Nr
.
Cr
t

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Denumire
contract

Valoarea
contractului
in urma
procedurii de
achizitie
publica lei
fără TVA

Data
semnare
contract

Reabilitare
12.01.201
14.826.109,22
CAF1 in CET2
2
Gospodarie
pacura, tratare
ape uzate
29.08.201
13.755.539,70
CET2,
2
gospodărie
CLU in CET1
Ciclu combinat
+ cazane
auxiliare +
23.11.201
adaptare
84.440.871,88
1
schema
termomecanic
a
Statie tratare
01.10.201
5.572.240,80
ape uzate
2
Retehnologizar
27.06.201
e pompe
4.591.510
3
transport
Inchidere
16.05.201
depozit cenusa
5.107.953,73
4
si zgura
Reabilitare
retele termice
21.08.200
1.751.407,99
secundare Lot 1
9
- PT 7
Reabilitare
retele termice
29.12.200
1.981.852,69
secundare Lot 2
9
– PT 13
Reabilitare
retele termice
30.12.200
3.610.922,12
secundare Lot 3
9
– PT 31
Reabilitare
retele termice
21.08.200
1.672.717,35
secundare Lot 4
9
– PT 33
Reabilitare
1.194.386,42 29.12.200

Durata
cf
contrac
t
luni

Data
finalizarii
contractulu
i

Valoare
platita
faraTVA
2016

TOTAL
Valoare
platita
faraTVA

Stadiul
fizic la
31
dec.201
6
(%)

9 luni

31.10.2013

-

14.569.351,40

100

3 luni

30.03.2014

-

10.432.741,50

95

16 luni

06.01.2014

27.886,28

84.023.249,23

100

5 luni

05.04.2014

-

5.158.939,12

100

5 luni

20.04.2014

-

4.127.300,00

100

12 luni

31.08.2015

-

4.138.374,73

100

75 zile

05.10.2010

-

1.681.832,58

100

75 zile

17.11.2010

-

2.087.109,01

100

90 zile

22.11.2010

-

3.898.411,44

100

75 zile

17.05.2010

-

1.465.661,26

100

60 zile

24.05.2011

-

1.576.790,04

100
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retele termice
secundare Lot 5
– PT 69
Lucrari
suplimentare
Reabilitare
retele termice
secundare Lot
1-PT 7
Lucrari
suplimentare
Reabilitare
retele termice
secundare Lot 4
– PT 33
Proiectare
Reabilitare
retele termice
secundare LOT
2 (PT 25, 28, CT
4/6 9 Mai,
CT3/2
Marasesti, CT
Primarie,
partial CT 3/5
Aroneanu)
8.
Proiectare
Reabilitare
retele termice
secundare LOT
3 (PT 115, 14,
43, 4, 20)
Proiectare
Reabilitare
retele termice
secundare LOT
4 (PT 21, 15, 18,
97, 29)
Proiectare
Reabilitare
retele termice
9. secundare LOT
5 (PT 19, 63, 11,
35, 62, 17, 9, 22,
27)
Reabilitare
reţele termice
secundare PT
115, 14, 43, 4,
20, 21, 15, 18,
10.
97, 29, PT. 28,
25, CT 4/6
9mai, CT 3/2
Marasesti, CT
Primarie, 19,

9

297.639,21

08.07.201
0

30 zile

05.10.2010

-

297.639,21

100

238.612,73

16.03.201
0

30 zile

17.05.2010

-

238.612,73

100

179.900,00

14.12.200
9

100 zile

22.12.2010

-

175.000,00

100

90.000,00

14.12.200
9

70 zile

06.08.2010

-

85.500,00

100

102.900,00

14.12.200
9

70 zile

26.08.2010

-

92.610,00

100

134.000,00

12.04.201
0

100 zile

19.07.2011

-

106.250,00

100

85.800.000

18.02.201
4

16 luni-

27.08.2015

5.198.343,3 57.389.724,8
8
3

69
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63, 11, 35, 62,
17, 9, 22, 27,
partial CT 3/5
Aroneanu
Asistenta
tehnica
11.
management
proiect

2.298.700,0
0

12.

Supervizare

4.018.400

13.

Audit

38.994

Panouri de
afisare pentru
investitia
14.
"Reabilitare
retele termice
secundare"

24.720

05.10.201
2
24.04.201
3
19.12.201
3

02.05.201
1

19 luni

31.12.2015

-

2.196.532,01

39 luni

09.08.2016

455.362,50

12 luni

-

7.798,80

53 zile

27.06.2011

-

100

4.006.850,00 99,72
38.994

100

24.720,00

100

Indicatori fizici totali pe contracte:

Indicator

Componenta 1:
Modernizare
cazan de apa
fierbinte CAF1
din CET2 Bacau

Componenta 2 –
Grup nou in
cogenerare cu
ciclu combinat
gaze-abur in
CET1 Bacau

Componenta 3 –
Retehnologizare
pompe

Cazane de apa fierbinte
retehnologizate
Randamentul cazanului la
functionarea pe gaze naturale
Randamentul cazanului la
functionarea pe pacura
Capacitatea termica maxima
CAF1
Temperatura apei la iesire (val.
Maxima)
Grup nou ciclu combinat
Putere nominala termoficare
Putere electrica nominala
Emisiile de NOx la functionarea
pe CLU, 15% O2 sau gaze
naturale, 15% O2
Emisiile de SO2 la functionarea
pe gaze naturale, 15% O2
Eficienta nominala
Pompe reabilitate
Convertoare noi de frecventa
instalate

UM

Cantitate
Conform
Deciziei
de
Finanţar
e

Rest de
Cantitate
realiza
Realizată
t

Stadiu
fizic
realiza
t

Cumulat

UM

%

Nr.

1

1

0

100

%

90

95,1

0

100

%

88

0

88

0

Mwt

116,3

116,3

0

100

150

117,5

0

100

Nr.
Mwt
Mwe

1
14
10,5

1
0
0

0
14
10,5

100
0
0

mg/Nmc

Max 75

0

Max 75

0

mg/Nmc

Max 5

0

Max 5

0

%
Nr.

min 80
2

0
2

min 80
0

0
100

Nr.

2

2

0

100

0C
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transport
Componenta 4 –
Reabilitare
retele termice
secundare
Componenta 5 –
Inchidere
depozit de
cenusa si zgura

Randamentul global al pompelor
(diagrama de fabricatie)
Lungime traseu 4 fire
Lungime traseu 2 fire

%

76

76

0

100

km
km

57
2,8

36.2
1,82

19,1
0,03

65
100

Numar module instalate

Buc.

36

28

0

100

Depozit de cenusa si zgura inchis

Nr.

1

1

0

100

Suprafata inchisa a depozitului

m2

430.00
0

425.700

4.300

99

3. Reabilitare și modernizare „Insula de Agrement”
Proiectul a fost depus în data de 23.11.2009 (Nr. Cerere de finanţare:
NE/27/5/5.2/441/23.11.2009) în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterea calităţii serviciilor turistice.
§ Valoarea totală a proiectului: 52.178.341 lei cu TVA.
§ Pe data de 26 aprilie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare.
§ Procedura de achiziție a lucrărilor(după o perioadă de contestații la CNSC și instanțe) a
fost finalizată în martie 2015, contractul fiind atribuit Asocierii SC Conbac SA Bacau + SC
SSAB-AG SRL Bacau + SC Moldocor SA Piatra Neamt+ SC Casa Design SRL Gura
Humorului.
§ Ordinul de începere a fost emis în data de 02.04.2015.
§ Stadiul fizic al proiectului este de aprox. 70%.
§ Având în vedere deficiențele documentației tehnice, ce reies din concluziile expertizei
tehnice, s-au inițiat demersurile privind rezilierea contractului de asistență tehnică și
lansarea unei proceduri de achiziție de servicii de reproiectare.
§ S-a obținut o prelungire a termenului de finalizare a proiectului până la 31.12.2018.
4. Reabilitare urbană str. I.L. Caragiale – str. Milcov – intersecție Letea
§

§
§
§
§
§

Obiectivul general al proiectului îl constituie imbunatăţaţirea situaţiei actuale a
infrastructurii din cadrul spaţiului urban, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a
standardelor de muncă, asigurarea siguranţei şi fluenţei traficului existent şi prognozat.
Data semnării contractului de finanţare: 27.11.2012;
Perioadei de implementare a proiectului 28.11.2012- 01.11.2016;
Lucrările au fost recepţionate şi s-a întocmit procesul verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nr. 7537/ 07.10.2016.
Valoarea totală a proiectului: 18.794.943,33 lei cu TVA.
Progresul fizic al lucrarilor: 100 %.
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Principalele activităţi desfăşurate în implementarea proiectului în anul 2016:

Activitatea din
contract

Managementul
proiectului
Executie lucrărilor
de reabilitare/
reparaţii şi
modernizare
Activitati de
informare
Comunicate,
articole / anunturi
de presa

Amplasare panouri
Audit financiar

Graficul execuţiei
conform
calendarului
activităţilor

Noiembrie 2012 –
01 noiembrie 2016
aprilie 2014 –
01 noiembrie 2016

Stadiul
activităţilor
la data de
raportare
(1Realizate,
în curs de
executie
(%),
neefectuate)
realizat
100 %

Stadiul
implementării
(in avans /
in termen /
întârziată)

Explicaţii şi soluţii propuse în
vederea reducerii
întârzierilor
(dacă este necesar)

în termen

Finalizată

realizat
100%

în termen

realizat
100%

în termen

01.noiembrie 2016

realizat
100%

în termen

31 mai 2016 –
01 noiembrie 2016

realizat
100%

în termen

Aprilie 2015 –
01 noiembrie 2016

Realizat
100%

în termen

Noiembrie 2012 –
01 noiembrie 2016

Receptie lucrari si
01.octombrie 2016 –
realizat
inchiderea
în termen
01.noiembrie 2016
100%
proiectului
Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):

A fost organizată conferinţa de
prersă la finalizarea lucrărilor în
data de 29.07.2016
In data de 28.07.2016 a fost
avizat materialul pentru
comunicatul de presă la
finalizarea lucrărilor. u
informarea publicului
Au fost amplasate panourile
permanente – Aviz ADR Nord-Est
Piatra Neamt nr.
3389/28.07.2016.

Proces verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr.
7947/20.10.2016
100%

Rezultatele proiectului:
Output*
(rezultate directe)
Denumire
Suprafata spatiilor publice reabilitate
infrastructura urbana
- Suprafaţă carosabil
- Suprafaţă trotuare
- Suprafaţă locuri parcare + acces parcări
Echipamente pentru siguranţa populaţiei
Sisteme de semnalizare sonoră şi
vizuală(buc),
- Pavaje tactile în staţii de autobuz

UM

Valori
aprobate/
revizuite

Valoare
raportată
anterior

Valoare în
perioada curentă
(agregată)***

mp

68.238

66.240,11

66.240,11

mp
mp
mp

43.207
17.380
7.651

43.729,90
14.875,81
7.634,40

43.729,90
14.875,81
7.634,40

buc

14

0

0

mp

60

60

60
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Lungime străzi reabilitate

m

3.015

3.015

3.015

Suprafaţă locuri parcare+accese parcări

mp

7.651

7.634,40

7.634,40

Lungime reţea alimentare cu apă reabilitată

m

1.975

1.975

1.975

Lungime racorduri canalizare pluvială

m

271

145,5

145,5

Lungime racorduri canalizare reabilitate

m

365

365

365

Număr staţii noi de autobuz

buc

2

2

2

Suprafaţă trotuare reabilitate
Locuri noi de parcare pentru persoane cu
dizabilitati

mp

17.380

14.875,81

14.875,81

buc

31

31

31

buc

18

4

4

Rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati

5. „Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din cadrul
spaţiului urban, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a standardelor de muncă, asigurarea
siguranţei şi fluenţei traficului existent şi prognozat.
§ Data semnării contractului de finanţare: 07.04.2014;
§ Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanţare 08.04.2014;
§ Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare 01.11.2016,
§ Contractul de lucrări a fost semnat în data de 06.02.2015.Ordinul de începere nr.1632 a
fost emis în data de 02.03.2015.
§ Execuţia lucrărilor a început în data de 09.03.2015.
§ Lucrările au fost recepţionate şi s-a întocmit procesul verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nr. 7537/ 07.10.2016.
Valoarea totală a proiectului: 8.986.089,49 lei
Principalele activități desfășurate în implementarea proiectului în anul 2016:

Activitatea din
contract

Managementul
proiectului
Monitorizarea
calitatii lucrarilor
Executie lucrari

Graficul
execuţiei
conform
calendarului
activităţilor
08 aprilie 2014
–
01 noiembrie
2016
09 martie 2015
–
01 noiembrie
2016
09 martie 2015
–

Stadiul activităţilor
la data de raportare
(1Realizate,
în curs de executie
(%), neefectuate)

Stadiul
implementării
(in avans /
in termen /
întârziată)

realizat
100 %

în termen

realizat
100%

în termen

realizat
100%

în termen
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Explicaţii şi
soluţiipropuse în
vederea reducerii
întârzierilor
(dacă este necesar)

31 octombrie
2016

Comunicate, articole
/ anunturi de presa

31 mai 2016 –
30 iunie 2016
01.octombrie
2016 –
01.noiembrie
2016

realizat
100%

în termen

31 mai 2016 –
realizat
în termen
01 noiembrie
100%
2016
Organizare
01.octombrie
conferinte de presa,
2016 –
realizat
în termen
materiale
01.noiembrie
100%
publicitare
2016
31 mai 2016 –
Realizat
Audit financiar
01 noiembrie
în termen
100%
2016
01.octombrie
Receptie lucrari si
2016 –
realizat
inchiderea
în termen
01.noiembrie
100%
proiectului
2016
Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):
Amplasare panouri

-In data de 27.06.2016 a
fost publicat articolul de
presa pentru informarea
publicului despre
incheierea proiectului Urmare a conferinţei de
presă, în data de
19.08.2016 a fost
publicat comunicatul de
presă privind finalizarea
lucrărilor
Au fost amplasate
panourile temporare
Au fost amplasate plăcile
permanente
În data de 19.08.2016 a
avut loc conferinţa de
presă privind finalizarea
proiectului.

Proces verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor
nr. 7537/07.10.2016
100%

Rezultatele proiectului:
Output*
(rezultate directe)
Denumire
Suprafata spatiilor publice reabilitate
infrastructura urbana
Carosabil
Sistem rutier nou
Trotuare
Spatii verzi
Zid de sprijin armat
Zid de sprijin existent reabilitat
Rampe acces parcare (10 trepte)
Rampa persoana cu handicap
Retea apa inlocuita
Bransamente Dn 90 mm
Camine de vane din beton – apa
Gratare noi scurgere apa pluviala
Camine de vizitare – canalizare
Suprafata parcari
Lungime retea canalizare reabilitata

UM

Valori
aprobate/
revizuite

Valoare
raportată
anterior

Valoare în
perioada curentă
(agregată)***

mp

44.500

39.487,87

42.687,87

mp
mp
mp
mp
m
m
buc
buc
m
m
buc
buc
buc
mp
m

25.700
200
15.400
3.200
100
142
4
1
2.551
330
37
48
18
2.900
594

25.386,41
30
14.071,46
100
126,5
4
1
2.517,6
330
36
48
4
2.200
480,75

25.386,41
30
14.071,46
3.200
100
126,5
4
1
2.517,6
330
36
48
4
2.546,98
480,75
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Locuri de munca create/mentinute temporar (in
faza de executie)

nr

80

85

85

6. „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a
persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”
§

§

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor–poli urbani de creştere” Domeniul de
intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de
dezvoltare urbană, în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr.4135 din
16.04.2014.
Proiect s-a continuat în anul 2016 cu finanţare din bugetul local.

7. „Push & Pull – Managementul locurilor de parcare și implementarea unor strategii de
succes pentru creșterea eficienței energetice în transportul urban”
Implementarea unui mecanism de finanţare prin profiturile provenite din gestionarea
parcărilor (push) folosite pentru a încuraja utilizarea modurilor durabile de transport urban
(pull)
Valoare proiect: 112.653 lei (25.034 euro)
Stadiu proiect (activitati derulate pana in prezent si in curs de):
§ Experti din cadrul UIP Bacau au participat la intalnirile partenerilor
§ Au fost organizate 2 editii Saptamana Europeana a Mobilitatii, eveniment care a fost
promovat la Comisia Europeana, Municipiul Bacau fiind clasat intre primele 10 orase
din Europa, pentru Campania de promovare a acestui eveniment
§ a fost scris planul de management si de evaluare a masurilor proiectului
Măsuri „Push” pentru municipiul Bacău:
§ implementarea conceputului de parcări rezidențiale, prin demararea unui proiect pilot
de parcări rezidențiale amenajate în zona centrala a orasului (dezvoltarea unei
platforme electornice pentru achiziționare de tichete de parcare, amenajare parcari
rezidentiale, etc.
§ extinderea zonelor de parcări controlate din centrul orașului (desfiintarea unor zone de
parcări clandestine prin transformarea lor în spații pietonale, zona bistro, etc, un bun
exemplu ar fi Pasajul Revolutiei, cresterea taxei de parcarea în zona centrala precum și
a gradului de control, introducerea de taxe pe parcările care nu erau taxabile)
Măsuri „Pull” pentru municipiul Bacău:
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§
§
§

Oraganizarea anuală a evenimentului Săptămâna Europeană a Mobilității în municipiul
Bacău
Creare de piste și parcări petru biciclete
Încurajarea cetățenilor de a folosi transportul public prin acordarea de facilități
centățenilor, creșterea numărului de linii, modernizarea flotei de autobuze, precum si
acordarea unor subventii cetatenilor mun Bacau pt a utiliza acest mijloc de transport)

Progresul fizic al proiectului la data de 31 dec. 2016 - 90%
Durata proiect/contract: 36 luni
Data terminarii proiectului: Februarie 2017

II. Proiecte în monitorizare 2016
1. Pasaj rutier subteran str. Oituz – Str. General Ştefan Guşe, Municipiul Bacău
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 2 –
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de intervenţie
2.1. – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
În anul 2012, proiectul a fost finalizat, Municipiul Bacău efectuând recepţia la terminarea
lucrărilor pe data de 29.06.2012.
Valoarea totală a proiectului a fost de 29.108.801,61 RON cu TVA.
De la inceputul perioadei de garantie au fost contractate si derulate, printr-o firma specializata,
activitatile de urmarire curenta si urmarire speciala a obiectivului. În iunie 2014 a avut loc
Receptia finala.
Având în vedere că proiectul se află în perioada de monitorizare ex-post, în cursul anului 2016
s-a transmis către OI ADR raportul de durabilitate. Totodată s-a efectuat o vizită la fața locului
de către reprezentanții ADR, în urma căreia ni s-a solicitat punctul de vedere al unui expert
tehnic referitor la starea obiectivului. Raportul de expertiză care conține o serie de
recomandări a fost transmis Direcției de drumuri pentru efectuarea remedierilor necesare.
2. Modernizare Calea Moinești
Valoare totală proiect : 38.970.476,35 lei cu TVA.
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Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013(POR) Axa
prioritara 1 / Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor / poli urbani de crestere; Domeniul de
interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana; subdomeniul: Poli de dezvoltare
urbană.
Pe data de 26 aprilie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare.
Contractul de lucrări nr. 69.000 a fost semnat în data 27.11.2012 cu Asocierea SC Conextrust
SA Bacău - SC Constructii Feroviare Drumuri si Poduri SRL - SC Amicii SA - SC Servrut
Construct SRL.
Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 04.03.2013, asistenta tehnica din partea
proiectantului fiind asigurată de către S.C. Lucaway SRL, iar asistenta tehnica – supravegherea
lucrarilor de catre inspectorii de santier de către S.C.Primacons Group SRL.
Lucrarile au fost finalizate(receptia la terminarea lucrarilor având loc pe 02.12.2014).
§ Având în vedere că proiectul se află în perioada de monitorizare ex-post, în cursul
anului 2016 s-a transmis către OI ADR raportul de durabilitate. Totodată s-a efectuat o
vizită la fața locului de către reprezentanții ADR.
§ În decembrie 2016 a avut loc Recepția finală.

III. Situația corecțiilor în proiectele cu finanțare europeană
1. Nota de constatare şi Constatare a Corecţiilor Financiare nr. 61973 din 04.07.2016 a
Direcţiei de Constatare şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene, proiect cod SMIS 37787,
“Reabilitare infrastructură urbană zona Mioriţei – 9 Mai – Vântului – Vadul Bistriţei din
Municipiul Bacău” – Contract de lucrări nr. 69581 din 30.12.2015 cu S.C. Imrom S.A. valoare creanţă bugetară – 798.339,64 lei. Curtea de Apel Bacău
2. Nota de constatare şi Constatare a Corecţiilor Financiare nr. 61698 din 04.07.2016 a
Direcţiei de Constatare şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene, proiect cod SMIS
14876“, Reabilitare şi modernizare insula de agrement Bacău” – Contract de lucrări nr.
68692 din 19.03.2015 cu Asocierea dintre S.C. Conbac S.A., S.C. SSAB – AG S.R.L., S.C.
Moldocor S.A. şi S.C. Casa Design S.R.L. - valoare creanţă bugetară – 219.851,84 lei.
Curtea de Apel Bacău
3. Nota de constatare şi Constatare a Corecţiilor Financiare nr. 64566 din 12.07.2016 a
Direcţiei de Constatare şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene, proiect cod SMIS 38499,
“Reabilitare infrastructură urbană zona Mioriţei – 9 Mai – Vântului – Vadul Bistriţei din
Municipiul Bacău” – Contract de lucrări nr. 69350 din 18.10.2013 cu Asocierea dintre
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S.C. Symetrica S.R.L., S.C. Roman Impex S.R.L. şi S.C. Electroaxa S.A. - valoare creanţă
bugetară – 17.491,49 lei. Curtea de Apel Bacău

4. Nota de constatare şi Constatare a Corecţiilor Financiare nr. 63340 din 07.07.2016 a
Direcţiei de Constatare şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene, proiect cod SMIS 23666,
“ Modernizare Calea Moineşti” – Contract de lucrări nr. 69000 din 27.11.2012 cu
Asocierea formată din S.C. Conextrust S.A. şi S.C. Construcţii Feroviare - valoare creanţă
bugetară – 2.012.231,75 lei. Curtea de Apel Bacău

5. Nota de constatare şi Constatare a Corecţiilor Financiare nr. 64695 din 12.07.2016 a
Direcţiei de Constatare şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene, proiect cod SMIS 23666,
“Modernizare Calea Moineşti” – Act Adiţional nr. 4 la Contractul de lucrări nr. 69000 din
27.11.2012 cu Asocierea formată din S.C. Conextrust S.A. şi S.C. Construcţii Feroviarvaloare creanţă bugetară – 430.061,22 lei. Curtea de Apel Bacău

Proiecte implementate de la preluarea mandatului de primar al
Municipiului Bacău
Preocuparea centrală, încă din prima zi de mandat, a fost punerea în operă a
programului de guvernare locală propus băcăuanilor în campania de la alegerile locale din
2016. Concomitent, prin măsuri succesive având drept scop diminuarea anumitor cheltuieli
bugetare, am reușit să stopăm „scurgerea” de fonduri publice în susținerea unor proiecte
controversate, realizând astfel economii substanțiale la bugetul local.
Am revizuit modul de alocare a finanțărilor nerambursabile la Legea 350/2005, acordând un
suport financiar mai însemnat aplicanților ce activează în domeniile social și tineret. Măsurile
adoptate în primele 6 luni de mandat au vizat, cu predilecțile, domeniile educației și sănătății,
dar și al infrastructurii critice (termie, utilități).
Obiective realizate la 6 luni de la preluarea mandatului de primar:
-

Înființarea unei noi linii de transport în comun care deservește cartierul CFR

-

Introducerea transport public gratuit pentru elevii din Municipiul Bacău

-

Spații de curs în școli și licee oferite gratuit elevilor pentru a desfășura activități din
sfera educațională
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-

Amenajarea a 3 grupe noi la creșă, pentru 60 de copii

-

Transmiterea blocului de locuințe de pe str. Făgăraș către Consiliul Județean,
apartamentele urmând a fi ocupate de medicii care lucrează în Spitalul Județean de
Urgență

-

Acordarea de ajutoare de încălzire indiferent de sursa de încălzire, fără discriminări

-

Inaugurarea unui patinoar cu regim gratuit, funcțional în perioada Sărbătorilor de Iarnă

-

Preluarea Spitalului Municipal de la consorțiul de firme ce se ocupa de proiect;
contractarea serviciilor de proiectare pentru restul de lucrări rămas de executat

-

Hotărâre de Consiliu Local pentru casarea, demolarea și reamenajarea sensului
giratoriu de la Colegiul Economic

-

Introducerea metodei de plată a taxelor și impozitelor locale la oficiile informatizate ale
Poștei Române

Am demarat, în regim de urgență, în primele luni de mandat elaborarea a două
documente strategice – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și Strategia
Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – documente necesare accesării de fonduri
europene, prin intermediul Axei 4 a Programului Operațional Regional 2014 – 2020.
Am avut de recuperat doi ani morți (2014 – 2016), timp în care fosta administrație
publică locală nu a întreprins nicio acțiune în vederea elaborării PMUD și SIDU, în
condițiile în care aceste documente sunt obligatorii pentru municipiile care vor să tragă
fonduri europene prin Axa 4.
Cele două documentele programatice vor fi terminate în primăvara lui 2017 (aprilie – mai),
urmând ca din analiza consultanților contractați de Municipiul Bacău să reiasă propuneri
concrete de proiecte privind mobilitatea durabilă în oraș, precum și liniile strategice de
dezvoltare urbanistică a Bacăului. Propunerile de proiecte vor fi prioritizate de Autoritatea
Urbană, structură ce va fi constituită la nivelul Municipalității Bacău în aprilie 2017.
BUGETUL PE 2017: PRINCIPALELE INVESTIȚII ȘI ORIENTĂRI STRATEGICE
Mulțumită economiilor făcute în a doua parte a lui 2016 și unei politici judicioase de
cheltuire a banului public, am reușit să constituim un buget propriu de investiții de 55 milioane
lei pentru 2017. Bugetul pe anul în curs are prognozate venituri proprii în sumă de 193,74
milioane lei. Cheltuielile cu întreținerea și funcționarea se ridică la 74 milioane lei, iar
cheltuielile de personal au crescut de la 32,94 milioane (2016), la 47,57 milioane lei (2017). În
2017, Municipiul Bacău va rambursa 23,90 milioane lei în contul unor credite contractate
anterior și va suporta corecții financiare de 4,4 milioane lei (aprox. 1 milion de euro) pentru
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deficiențe înregistrate la proiectele europene derulate în exercițiul bugetar 2007 – 2013 al
Uniunii Europene.
Priorități investiționale
În ultimii 10 ani, infrastructura critică a Municipiului Bacău (rețeaua de transport –
termoficare, rețelele de utilități – apă/canal, rețeaua de iluminat public etc) nu a beneficiat de
investiții majore pe linia reabilitării/modernizării acesteia. De aceea, avem încă probleme în
privința alimentării cu apă, a furnizării agentului termic sau a iluminatului public care lipsește
cu desăvârșire în unele cartiere din oraș.
Din acest motiv, o parte semnificativă din bugetul pe anul în curs este orientată spre domeniile
amintite. Obiective prioritare:
• Construirea rezervei de apă a Municipiului Bacău – proiect ce va fi realizat prin
intermediul PNDL, în parteneriat cu municipalitatea Bacău (cofinanțare prin PNDL – 70
la sută). Valoare proiect – 40,4 milioane lei din care 29,7 milioane lei prin PNDL.
• Realizare by-pass-uri rețeaua de transport termoficare – proiect pentru care am
alocat 2 milioane lei și în urma căruia vor fi construite, în zona bazei sportive „Lucrețiu
Avram” (fostă Proletarul) și zona colegiului economic „I. Ghica” două închideri inelare în
rețeaua de transport energie termică ce vor conduce la scăderea semnificativă a
numărului de apartamente afectate în caz de avarii. Am prevăzut, de asemenea, suma de
1,35 milioane lei pentru proiectul de racordare la rețeaua de distribuție gaz a ciclului
combinat construit cu fonduri europene.
• Finalizarea lucrărilor la Spitalul Municipal și integrarea obiectivului medical cu
Spitalul Județean de Urgență, în baza unui studiu realizat de Ministerul Sănătății. Pentru
obiectivul Spital Municipal am prevăzut 20 milioane lei în bugetul din acest an, proiectul
fiind realizat în proporție de 75 la sută. Restul de lucrări rămas de executat face obiectul
unei proiectări, realizate de autorul proiectului Spitalului Municipal, urmând ca după
finalizarea acesteia scoatem la licitație lucrările.
• Modernizarea infrastructurii rutiere – Am finalizat proiectarea pentru 12 străzi din
Bacău, între care și strada Aeroportului, o prioritate încă de la preluarea mandatului
(alocare totală pentru străzi – 4 milioane lei). Cele 12 străzi vor intra în licitație în cursul
acestui an, iar pentru alte 55 de străzi am prevăzut fondurile necesare finalizării, în
2017, a proiectării.
• Investiții în infrastructura educațională. Alături de sănătate, școala este unul din
pilonii dezvoltării unei comunități. Am pregătit un plan de investiții în educație care va
acoperi toate ciclurile de școlarizare:
• Reabilitarea și modernizarea a 50 de clase pregătitoare (clasa „zero”) pentru anul școlar
2017 - 2018, cu mobilier, echipamente și aparatură modernă, astfel încât prin condițiile
asigurate părinții să nu mai fie nevoiți să facă cheltuieli – sumă alocată: 1,5 milioane lei;
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•

•

•
•

•

•

•

Construirea a 3 creșe și grădinițe noi (Colegiul Național de Comunicații „N.V. Karpen,
Școala „Mihai Drăgan” și str. Tecuciului), precum și amenajarea de noi grupe de creșă la
Grădinița nr. 27 (str. Alecu Russo);
Reabilitarea a 4 săli de sport (Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Colegiul de
Comunicații „N.V. Karpen”, respectiv școlile „Spiru Haret” și „Mihail Sadoveanu”) – suma
prevăzută 1,5 milioane lei.
Consolidare și modernizare sală sport Liceul cu Program Sportiv, precum și amenajarea
unui laborator de Industrie Alimentară la Colegiul „Grigore Antipa”
Stadionul Municipal Bacău. Pregătim modernizarea stadionului și transformarea sa
într-o arenă de 15.000 locuri, la standarde UEFA. În acest an vom actualiza
documentația tehnică existentă, veche de mai bine de 2 ani, urmând ca investiția să fie
realizată pe bugetare multianuală, în anii care vor urma. Investiția în modernizarea
stadionului municipal nu poate fi terminată într-un singur an bugetar.
Sistem de monitorizare a principalelor intersecții din Bacău, centru informare
cetățeni și dispecerat urban. Prin această investiție Municipiul Bacău poate spune că a
pășit în secolul XXI. Dispeceratul urban, laolaltă cu centrul de informare pentru cetățeni,
va asigura o redefinire a relației dintre Primărie și băcăuani, în spiritul transparenței ce
definește societatea informațională în care trăim. Am prevăzut 2 milioane lei pentru
realizarea acestor obiective, la care se adaugă încă un milion de lei pentru
achiziționarea unui sistem integrat de supraveghere video și monitorizare în Municipiul
Bacău.
Construirea „Centrului pentru tineret” în cadrul fostului Cinematograf Orizontul.
Parte a dosarului de candidatură în urma căruia Municipiul Bacău a primit titlul de
„Capitală a tineretului” în România, construirea Centrului pentru tineret, în locația
fostului Cinema Orizont, este una din prioritățile anului în curs. Am alocat suma de 1
milion de lei pentru acest obiectiv, urmând ca el să fie finalizat în cursul anului viitor.
Achiziționarea imobilului de patrimoniu „Hotel Central” și reabilitarea acestuia
cu fonduri europene. Patrimoniul istoric și cultural al Bacăului trebuie protejat, motiv
pentru care în 2017 intenționăm să cumpărăm imobilul „Hotel Central”, clădire simbol a
orașului nostru, și să o reabilităm printr-o aplicație pe fonduri europene. Am prevăzut
suma de 1,13 milioane lei pentru achiziționarea imobilului.

Fonduri europene:
1. Axa 4 a POR – „Dezvoltare urbană durabilă”
Ca reședință de județ, Municipiul Bacău dispune de o alocare substanțială de fonduri prin
intermediul Programului Operațional Regional 2014 – 2020: 40,8 milioane euro. Pentru
accesarea acestor fonduri, Municipiul trebuie să elaboreze două documente programatice –
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Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), respectiv Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă (PMUD). Fără acestea, nu ne putem atinge de banii alocați prin POR.
Din păcate, intervalul 2014 – 2016 a însemnat doi ani morți pentru administrația băcăuană: la
preluarea mandatului de primar nu exista în Primărie nicio preocupare concretă pentru
elaborarea SIDU și PMUD, asta în condițiile în care municipii precum Botoșani, Vaslui sau
Piatra Neamț aveau contractate de mult serviciile de elaborare a respectivelor documentații.
Am demarat, în regim de urgență, elaborarea celor două strategii, încheind contracte cu GEA
Strategy (pentru SIDU), respectiv Search Corporation (pentru PMUD). Documentele se află în
etapa finală de elaborare (termen limită aprilie – mai), urmând ca „drafturile” SIDU și PMUD să
intre în analiza instituțiilor de avizare (ADR Nord-Est, Agenția Regională pentru Protecția
Mediului, stakeholderi etc).
În baza analizei consultanților, SIDU și PMUD vor conține proiectele pe care Autoritatea
Urbană înființată în cadrul Municipiului Bacău le va prioritiza, urmând ca ele să facă obiectul
unor aplicații pe fonduri UE.
2. Aplicație POIM pentru modernizarea rețelei termice de transport (rețeaua
primară)
Municipiul Bacău este eligibil pentru finanțarea cu fonduri europene a reabilitării rețelei de
transport a energiei termice (așa-numita rețea primară). Inițial, proiectul a fost elaborat la
nivelul Ministerului Mediului, însă acesta nu a recepționat documentația tehnică din cauza
neconformității acesteia (elaborată de consultantul Relians). Cel mai probabil vom finanța din
bugetul local elaborarea unui nou proiect și vom depune o aplicație pentru a atrage fondurile
necesare modernizării rețelei de transport a cărei vechime și uzură produc numeroase avarii.
3. Aplicație POIM pentru dezvoltarea infrastructurii de utilități (apă/canal) –
Compania Regională de Apă Bacău (CRAB)
Municipiul Bacău este principalul acționar al operatorului de utilități CRAB, postură din care va
beneficia de investiții în infrastructura de resort de cel puțin 40 milioane euro. În acest
moment, CRAB se ocupă de actualizarea Masterplanului pe apă/canal și de scrierea aplicației
de finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare. Municipiul Bacău
a definitivat Lista de Investiții Prioritare, urmând ca aceasta să fie parte integrantă din aplicație.
4. Modernizarea iluminatului public prin finanțare BERD
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Reabilitarea și modernizarea iluminatului public, prin implementarea de tehnologii „verzi”,
este un proiect prioritar indicat inclusiv în Strategia de Dezvoltare Regională 2014 – 2020.
Necesarul financiar estimat pentru modernizarea întregului sistem de iluminat public este de
peste 200 milioane lei (45 milioane euro), bani pe care nu-i putem obține integral nici din
fonduri europene, nici din bugetul local.
În aceste condiții, am demarat discuții încă din toamna anului trecut cu Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în vederea atragerii de finanțări, la costuri
accesibile, pentru modernizarea sistemului de iluminat public. În prima parte a lui 2017, o
delegație BERD în componența căreia s-au aflat și consultanți de profil, a vizitat Municipiul
Bacău pentru 3 zile, timp în care s-au colectat date necesare elaborării proiectului de
modernizare a iluminatului public din oraș.
În aprilie 2017, conform discuțiilor avute cu oficialii BERD, Municipiul Bacău va dispune de
proiectul tehnic elaborat de consultanți, urmând ca în cursul anului să semnăm contractul de
finanțare cu banca. Nu este singurul proiect pe care-l discutăm/negociem cu cei de la BERD,
banca fiind un partener de încredere al Municipiului Bacău, pe care orașul se poate baza la
nevoie.
5. Elaborarea strategiei informatice a Municipiului Bacău
Încă din toamna anului trecut, Municipiul Bacău a încheiat un contract pentru realizarea
strategiei informatice a orașului. Într-o epocă a provocărilor și amenințărilor cibernetice, dar și
a exploziei informaționale, am decis că Bacăul trebuie să se ridice la înălțimea rigorilor
secolului XXI în materie.
Analiza făcută de consultanți, care se va încheia în această primăvară, vizează toate aspectele și
domeniile acoperite de administrația publică băcăuană: de la circuitul documentelor și dotarea
tehnică a Municipalității, până la dotarea informatică a instituțiilor din subordine sau a
societăților în care Municipiul Bacău este acționar majoritar.
Strategia ne va permite să cunoaștem, în detaliu, problemele cu care se confruntă administrația
publică băcăuană pe linia informatizării și va prevedea soluții la aceste probleme. Pe baza
strategiei, vom elabora proiecte cu care vom aplica pentru obținerea de fonduri europene.
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