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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

PROCES VERBAL 

Nr. 8892  din   13.10.2017 

 
 

Încheiat pentru şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din  data  de 

10.10.2017. 

Domnul Primar Cosmin Necula   vă rugăm să ne ridicăm  pentru intonarea Imnului de 

Stat al României. 

Se intonează imnul. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici–sărut mâna,bună ziua. În conformitate cu 

prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziţia nr. 

2682 din  06.10.2017  a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în şedinţă 

extraordinară. 

În sală sunt prezenţi un număr de  21 consilieri locali,  şedinţa îşi poate începe lucrările.  

 

Lipsesc: domnul consilier Botoi Romică (delegație) și  domnul consilier Manolache 

Cristinel.      

 

În primul rând supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din 

data de 28.09.2017. 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. BOTOI ROMICĂ absent   

3. BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. COSMA ELENA x   

6. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

7. DĂNILĂ GHEORGHE x   

8. DIACONU EUSEBIU-IANCU x   

9. DINU IOANA-RALUCA x   

10. DRAGOMIR DOINA x   

11. FECHET MIRCEA x   

12. GHERASIM CONSTANTIN x   
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 Cu  21  voturi pentru, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2017 a fost 

aprobat.  

 

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință. 

Dl. Președinte de ședință Diaconu Eusebiu-Iancu- doamnelor și domnilor consilieri, vă 

asigur că voi conduce lucrările şedinţei în conformitate cu legea  şi  Regulamentul de 

Organizare  şi Funcţionare.  

Dau cuvântul domnului  Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și 

ordinea de zi a ședinței. 

Domnul Primar Cosmin Necula – sărut mâna, bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri locali,  cetățeni ai municipiului Bacău, stimați invitați, voi da citire Dispoziției 

nr. 2682 din  06.10.2017  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în 

ședință extraordinară. 

 

1.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017  

prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții 

pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

2.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea contractarii și garantării unei/ unor 

finantari rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstructie si 

Dezvoltare, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local 

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

3.  Proiect de hotărâre  privind  asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia 

Prevenirea Adicției și Comportamentului Adictiv Bacău (APACA), în vederea 

finanţării şi realizării în comun a proiectului local de prevenire ”2Ǟ # Atitudine 

Anticorupție”, ce se va desfăşura în perioada 13 octombrie – 08 decembrie 

2017 

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

4.  Proiect de hotărâre   prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către SC 

Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea 

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

14. IROFTE DUMITRU x   

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

16. LUCA VASILE x   

17. MANOLACHE CRISTINEL absent   

18. MICLĂUŞ DANIEL x    

19. PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE x   

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

21. STAN GABRIEL x   

22 ȘOVA-GÂȚU LAUR x   

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 21 - - 
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serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 

termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente perioadei mai 2016 – 

august 2017 

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

5.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Pactului de Amiciție în vederea 

demarării procedurilor de înfrățire între municipiul Bacău, județul Bacău din 

România și municipiul Hrazdan, provincia Kotayak din Republica Armenia  

Iniţiator – DL.  STAN GABRIEL  –  CONSILIER LOCAL 

6.  Proiect de hotărâre   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din 

Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului 

nr.12590/28.12.2010 

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

7.  Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 312/ 06.09.2017 prin care s-

au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului 

Bacău  

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

8.  Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 362/ 19.12.2016 prin care s-

a aprobat Planul de  ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală a 

Municipiului Bacău, pentru anul 2017 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

9.  Proiect de hotărâre  privind completarea HCL nr. 288/ 09.08.2017 prin care au 

fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile 

publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

10.  Proiect de hotărâre   privind modificarea HCL nr. 289/ 2010 prin care s-au 

desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

11.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza - Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construire 

Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, specialisti din sanatate, Ansamblu 

Bucegi  III C, etapa 1, Bacău” si abrogarea HCL nr. 275 din 28.07.2017 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

12.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția 

apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole pentru UAT Municipiul 

Bacău   

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 
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13.  PESTE ORDINEA DE ZI: 

Proiect de hotărâre  privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a ediției 

a X-a a concursului ”Cupa Bacăului la Înot”, ce se va desfăşura în perioada 28 

– 29 octombrie 2017. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

14.  Proiect de hotărâre  privind asocierea Municipiului Bacău cu Federaţia 

Tinerilor din Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a 

evenimentului “ Summitul Tinerilor” , ediţia a II-a ce se va desfăşura în 

perioada 08-12.11.2017 la Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există  observații la ordinea de zi 

prezentată?  Nu există observații.  Supunem la vot ordinea de zi. 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă?  

Se abține cineva? 

           Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. BOTOI ROMICĂ absent   

3. BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. COSMA ELENA x   

6. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

7. DĂNILĂ GHEORGHE x   

8. DIACONU EUSEBIU-IANCU x   

9. DINU IOANA-RALUCA x   

10. DRAGOMIR DOINA x   

11. FECHET MIRCEA x   

12. GHERASIM CONSTANTIN x   

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

14. IROFTE DUMITRU x   

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

16. LUCA VASILE x   

17. MANOLACHE CRISTINEL absent   

18. MICLĂUŞ DANIEL x    

19. PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE x   

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

21. STAN GABRIEL x   

22 ȘOVA-GÂȚU LAUR x   
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Cu  21 de voturi a fost aprobată ordinea de zi.  

     Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de 

incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Da domnul 

consilier. 

Domnul consilier Ghingheș Cristian – mulțumesc. La proiectul numărul 14 nu voi 

putea vota întrucât aș putea fi într-o situație de conflict de interese. Este vorba de 

proiectul cu Federația Tinerilor. 

 Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – domnul Ghingheș precizează că ar putea 

fi într-o situație de incompatibilitate. Am  o rugăminte la dumneavoastră, vă rog în 

momentul când luați cuvântul ( nu numai pentru dumneavoastră), deschideți microfonul. 

Nu numai dumneavoastră domnul Ghingheș, e o rugăminte generală, fără referire strictă. 

Am situații la întocmirea procesului verbal când am fraze inteligibile, am fraze care nu se 

regăsesc și pe urmă o să mă trezesc în situația în care dumneavoastră veți solicita, pe 

bună dreptate, și este dreptul dumneavoastră  procesele verbale și veți constata că ceea ce 

dumneavoastră probabil ați susținut sau ați interpelat, nu se găsește pe procesul verbal. 

Dar nu se vor regăsi datorită dumneavoastră. Deci, rugămintea mea e, că de câte ori luați 

cuvântul să deschideți microfonul și vorbiți clar și răspicat în microfon. Vă mulțumesc 

mult.  

   Dau cuvântul domnului președinte de ședință.       

Dl. Președinte de ședință Diaconu Eusebiu-Iancu- Doamnelor și domnilor consilieri, 

supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în 

discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. 

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă? 

Se abţine cineva?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 21 - - 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. BOTOI ROMICĂ absent   

3. BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. COSMA ELENA x   

6. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

7. DĂNILĂ GHEORGHE x   

8. DIACONU EUSEBIU-IANCU x   

9. DINU IOANA-RALUCA x   

10. DRAGOMIR DOINA x   

11. FECHET MIRCEA x   

12. GHERASIM CONSTANTIN x   

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x    
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Cu  21 de voturi a fost aprobată modalitatea de vot.  

 

1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Diaconu 

Eusebiu-Iancu dă cuvântul domnului  Primar Cosmin Necula pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării HCL nr.74 

din 31.03.2017  prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de 

investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul  Primar Cosmin Necula – vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Doamnelor și domnilor consilieri locali,  primul proiect prezentat dumneavoastră spre 

aprobare, se referă la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bacău 

pe anul 2017, rectificare a cărei obiectiv este achitarea unei părți din creanța pe care o 

avem către Thermoenergy, creanță care se ridică la o sumă cu multe zerouri. Motivul 

pentru care facem această rectificare are ca principal obiectiv acest lucru, dar pe de altă 

parte, există și o componentă a rectificării care se referă la sărbătorirea-alocarea  unei 

sume de bani în vederea sărbătoririi celor 150 de ani pentru Colegiul Național Ferdinand 

I. Înainte de a trece efectiv la procedura de vot cu privire la acest proiect de hotărâre, vă 

spun și vă voi detalia în momentul în care vom ajunge la  acel  proiect de hotărâre prin 

care vă propune să recunoaștem creanța de peste 25 de milioane lei în favoarea 

Thermoenergy Group S.A., dar înainte de a trece dumneavoastră la vot, vă rog să aprobați 

această rectificare, deoarece prin intermediul acestei rectificări practic putem găsi soluția 

financiară ca Thermoenergy să furnizeze și în această iarnă căldură către populația 

municipiului Bacău. Având în vedere elementele existente la dosarul de proiect, vă 

propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre, stându-vă la dispoziție pentru orice fel 

de explicație atât eu cât și colegii mei din executiv, precum și domnul director Palade, cu 

rugămintea de a vă face precizările legate de termie în cadrul proiectului prin care vă 

propun recunoașterea creanței pe care o are Thermoenergy Group Bacău S.A. în dauna 

municipiului Bacău. Vă mulțumesc.        

        

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de 

hotărâre, favorabil.  

14. IROFTE DUMITRU x   

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

16. LUCA VASILE x   

17. MANOLACHE CRISTINEL absent   

18. MICLĂUŞ DANIEL x    

19. PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE x   

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

21. STAN GABRIEL x   

22 ȘOVA-GÂȚU LAUR x   

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 21 - - 
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Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Juridică şi Administraţie 

Locală, Administratorul Public, Direcția Economică ). 

Se prezintă rapoartele comisiilor  de specialitate  nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul consilier Miclăuș Daniel - președinte Comisia de specialitate nr. 5– vreau să 

fac o precizare. Acest aviz favorabil a fost dat destul de greu, în condițiile în care am 

convocat ședința Comisiei nr. 5( comisia juridică), ieri la ora 14,00, s-a prezentat colega 

mea –doamna Pravăț și din lipsă de cvorum am reconvocat-o în baza articolului 35, alin 

1, lit.b din Regulamentul de organizare a Consiliului Local, la ora 16,00. Îi mulțumesc pe 

această cale domnului viceprimar că a venit din concediu și colegei mele - doamna 

Pravăț, pentru că am avut cvorum și pe cale de consecință s-a dat aviz la toate proiectele 

de hotărâre. În caz contrar, această ședință de astăzi nu ar mai fi avut loc. Eu v-aș 

propune și în special grupului consilierilor P.S.D., să desemnați un consilier local din 

rândul dumneavoastră, că prin demisia domnului consilier Codrin Costan  s-a creat o 

breșă în comisia juridică, ca să zic așa și având în vedere că atunci când funcționam cu 

trei membri nu am mai întâlnit o astfel de situație, vă rog să vă desemnați un coleg de-al 

dumneavoastră, care să vină în locul domnului Codrin Costan. Vă mulțumesc. 

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina – îmi permiteți să vă completez, 

domnule Miclăuș?      

Domnul consilier Miclăuș Daniel – cum să nu. 

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina – dacă funcționați în trei membri 

ieri, erați în aceeași situație. Da? Ieri domnul Ghingheș nu era în localitate, da?  

Domnul consilier Miclăuș Daniel  - deci la trei membri… 

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina  - păi nu era nici domnul Ștefan. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel –păi la trei membri, dacă erau prezenți doi, adică eram 

noi doi, ieri era cvorum. Așa, la patru nu avem cvorum. 

Domnul  Primar Cosmin Necula –domnul consilier local.  

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina  - adică dumneavoastră cu domnul 

Ștefan. Exemplul  nu este neapărat potrivit.   

Domnul consilier Miclăuș Daniel  - pentru buna funcționare …  

Domnul consilier Miclăuș Daniel  - nu, nu, de ce ducem…  

Domnul  Primar Cosmin Necula –doamna consilier, dacă îmi permiteți puțin? Vreau să-

i mulțumesc domnului președinte de comisie, doamna Pravăț numai o secundă. Vreau să-i 

mulțumesc domnului președinte Miclăuș pentru faptul că a efectuat toate demersurile 

necesare ca aceste proiecte să ajungă pe masa dumneavoastră astăzi. Asta este prima 

precizare. Încă o dată, mulțumesc. 

2.Mă așteptam ca în urma ședinței consiliului local prin care domnul Șova a fost investit 

cu funcția de consilier local al municipiului Bacău, să fie repartizat în cadrul comisiilor în 

locul domnului Codrin Costan. Am constatat că nu s-a întâmplat acest lucru, rog grupul 

de consilieri locali să-și desemneze un reprezentant. Poate au avut un alt raționament deși 

mă îndoiesc, dar îi rog totuși să-și desemneze un reprezentant în cadrul comisiei juridice, 

deoarece exact cum spunea și domnul președinte, există posibilitatea să nu funcționeze 

lucrurile așa cum trebuie, pentru că nu avem cvorum.  

Domnul Președinte de ședință Diaconu Eusebiu-Iancu-  discuții asupra proiectului? 

Domnul Bîrzu. 
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Domnul consilier Bîrzu Ilie – într-adevăr prin rectificarea pe care o aprobăm astăzi și 

prin proiectul prin care ne asumăm contribuția la Thermoenergy, deblocăm practic pentru 

această iarnă funcționarea în condiții normale a societății Thermoenergy și aș vrea să-l 

întreb pe domnul primar, pentru că mai avem un punct de făcut, legat de un proiect de 

hotărâre care ar  trebui  să ajungă pe masa consiliului local, legat de subvențiile la energie 

termică, electrică, gaze, pentru populație, dacă este pregătit acest proiect și când o să 

ajungă în consiliul local și de asemenea, aș vrea să fiu mulțumit de introducerea în acest 

proiect de buget și a sumei pentru Colegiul Național Ferdinand, care într-adevăr a făcut 

istorie pentru municipiul Bacău. Mulțumesc.             

Domnul Președinte de ședință Diaconu Eusebiu-Iancu-  domnul Ghingheș. 

Domnul consilier Ghingheș Cristian – da, dacă îmi permiteți, aș dori să revin cu o 

rugăminte mai veche la dumneavoastră, la executiv, ca atunci când redactați aceste 

expuneri de motive, să specificați exact de unde se iau banii pentru că aici treceți de 

exemplu Capitol Bugetar - 300 mii lei. Revin cu rugămintea să specificați exact 

obiectivele la care se rectifică banii, mă rog, obiective sau subcapitole. Mulțumesc.        

Domnul Președinte de ședință Diaconu Eusebiu-Iancu-  rog pe domnul secretar să 

supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru?  

Este cineva împotrivă?  

Se abține cineva? 

           Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. BOTOI ROMICĂ absent   

3. BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. COSMA ELENA x   

6. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

7. DĂNILĂ GHEORGHE x   

8. DIACONU EUSEBIU-IANCU x   

9. DINU IOANA-RALUCA x   

10. DRAGOMIR DOINA x   

11. FECHET MIRCEA x   

12. GHERASIM CONSTANTIN x   

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

14. IROFTE DUMITRU x   

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

16. LUCA VASILE x   

17. MANOLACHE CRISTINEL absent   

18. MICLĂUŞ DANIEL x    

19. PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE x   

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

21. STAN GABRIEL x   
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Cu  21 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.  

 

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Diaconu 

Eusebiu-Iancu dă cuvântul domnului  Primar Cosmin Necula pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractarii și garantării 

unei/ unor finantari rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstructie si 

Dezvoltare, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local 

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin Necula – prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața 

dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali, cu un proiect de dezvoltare a 

municipiului Bacău. Este vorba practic de un credit preferențial, pe care Banca 

Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare poate să-l acorde Municipiului Bacău 

pentru anumite lucrări de dezvoltare efectivă a infrastructurilor municipale ale acestui 

oraș. Din totalul solicitat de 13,5 milioane de lei, am să vreau să vă fac o scurtă 

prezentare a capitolelor concrete în care există teoretic posibilitatea să se ducă acești bani, 

în contextul în care dumneavoastră aprobați pe de o parte astăzi împuternicirea mea în 

vederea pornirii tuturor demersurilor și 

 2) aprobarea dumneavoastră în vederea efectuării acestui credit. Pot să vă spun că acest 

credit de 13,5 milioane lei  are patru componente de alocare: 11,5 milioane EURO se 

referă la refacerea sistemului de iluminat al municipiului Bacău în următoarea 

componentă : 

–peste 40 de km de rețea, rețea care este din 1974. Rețea care presupune schimbarea 

integrală a tuturor cablurilor și a tuturor stâlpilor de iluminat, corpurilor de iluminat, pe 

de o parte, iar pe de altă parte schimbarea tuturor corpurilor de iluminat din municipiul 

Bacău din sursele actuale și transformarea acestuia în sistem led. De ce vin cu această 

propunere în fața dumneavoastră? Am fost de mai multe ori interpelat de ce nu facem pe 

fonduri europene sau de ce nu facem pe nu știu ce alte componente. Pentru că nu vreau să 

ajungem în aceeași situație și noi, actualul consiliu local și actuala administrație, nu vreau 

să ajungem în situația în care să predăm acest oraș la momentul în care se va încheia 

mandatul, să predăm acest oraș către o nouă structură administrativă, care să trebuiască să 

repare niște chestiuni care trebuiau făcute cu mult înainte, fapt pentru care vin cu 

propunerea refacerii acestei rețele, care v-am spus este din 1974. Pe de altă parte, 

fondurile europene mult invocate de către unii dintre  actorii politici de pe scena  

municipiului Bacău, indicau ca potențiale surse de finanțare nu știu ce fonduri europene. 

Țin să fac precizarea că Uniunea Europeană finanțează doar componente de iluminat 

corpuri led, nu schimbări de rețea și refacerea rețelei electrice, iar suma care este alocată 

de către Uniunea Europeană pentru întreaga țară este cu mult insuficientă pentru 

schimbarea tuturor corpurilor de iluminat din municipiul Bacău, pe de o parte. Asta este 

prima categorie de finanțare din acest potențial credit. 

22 ȘOVA-GÂȚU LAUR x   

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 21 - - 
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 2.Spitalul de Pneumoftiziologie, ca și Primăria Municipiului Bacău, sunt două clădiri 

care sunt vechi și care din păcate nu se pot încadra pe liniile de finanțare europene, 

respectiv pe AXA 3.1.B.  

AXA 3.1.B europeană prezintă reabilitarea termică a instituțiilor publice, dar această 

reabilitare termică a instituțiilor publice nu se poate face decât în contextul în care acea 

clădire nu este încadrată într-un grad seismic. Gradul seismic este la Primăria Bacău 

certificat și atestat prin expertiză. Pe de altă parte, prin grija domnului viceprimar, s-au 

început demersurile către Spitalul de Pneumoftiziologie. Să vedem concret domnule 

Viceprimar Ștefan dacă există componentă de risc seismic și din păcate clădirea e din 

1952, dacă nu mă înșel și unele foarte vechi nu se încadrează în aceste bareme europene, 

fapt pentru care atât pentru clădirea primăriei cât și cu clădirea Spitalului TBC, practic nu 

ne putem încadra pe liniile de finanțare europene. De ce încercăm finanțarea acestor două 

obiective? În primul rând Spitalul de Pneumoftiziologie cred că este un obiectiv a cărui 

justificare de finanțare și de refacere nu ar trebui să comporte nici un fel de dubiu. 

Discutăm de o incidență crescută a bolilor pneumo cauzate de diverși factori de poluare, 

componente de TBC, componente de fumat și multe asemenea alte  chestiuni. Încă de la 

momentul când am ajuns primar, alături de colegii mei și împreună cu dumneavoastră ați 

observat că am oferit finanțări către această unitate spitalicească, această componentă 

care reprezintă un plus pentru locuitorii municipiului Bacău. Practic este tot ceea ce 

înseamnă componentă de sănătate, este menită să aducă un plus calității vieții locuitorilor 

municipiului Bacău. 

A doua componentă – primăria, clădirea Primăriei Municipiului Bacău, trecând de faptul 

că este o clădire încadrată într-un risc seismic, deci cu un potențial seismic pentru cei care 

își desfășoară activitatea acolo, în momentul de față această clădire este nefuncțională din 

punct de vedere al amenajării spațiului pe de o parte, pe de altă parte este o clădire care 

are un consum energetic enorm, deoarece nu a fost niciodată modernizată. Într-o viziune 

optimistă asupra bugetului, poate ar fi fost frumos să avem posibilitatea să ne  

achiziționăm un nou sediu, sau să construim un nou sediu, dar pot să vă spun că realitățile 

bugetare ne indică faptul că sunt cu totul și cu totul alte priorități mult mai importante. De 

aceea vin în fața dumneavoastră cu această propunere de refacere și recondiționare a 

acestei clădiri a Primăriei Municipiului Bacău, făcându-vă o mică paranteză, am solicitat 

de asemenea Ministerului  Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor inclusiv găsirea 

unor formule contractuale pentru preluarea Oficiului Poștal nr.1, în vederea ocupării 

acestuia tot de structura administrativă a municipalității Bacău. De asemenea, un alt 

element care este prezent în componenta acestui potențial credit se referă la sistemul de 

supraveghere al municipiului Bacău. Nu este vorba doar de a pune camere de luat vederi 

în oraș, este vorba de un sistem mult mai complex, parțial a fost deja proiectat de către 

municipalitate. E vorba și de dispeceratul urban. Deci avem cel puțin trei elemente în 

acest sistem de supraveghere: E vorba de dispeceratul urban care coordonează activitățile 

municipalității. 

2) Componenta prevenirii infracționalității. 

3) Componenta sistemului de trafic. Trafic însemnând o serie de dispozitive anexe acestor 

camere de luat vederi și sistemele de comandă  care pot fluidiza traficul cu anumiți 

algoritmi informatici. 

   Aceasta este structura acestui credit BERD. Pentru orice alte întrebări vă stau la 

dispoziție. E normal ca dumneavoastră să puneți toate aceste întrebări în vederea 

clarificării cât mai exacte a tuturor problemelor și e foarte important ca aceste probleme  
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să fie clarificate aici și nu dat cu părerea în diverse zone publice fără o informare foarte 

concretă și foarte exactă. Mulțumesc. Fac precizarea că atât eu cât și colegii care s-au 

ocupat de acest proiect, repet pentru că este un proiect în momentul de față, vă stăm la 

dispoziție. Ultima precizare pe care vreau s-o fac și îmi cer scuze domnule consilier local 

Miclăuș, vreau să observați că această formă de creditare este adresată Băncii Europene 

de Reconstrucție și Dezvoltare. Deci nu este o formă de creditare comercială clasică în 

care municipalitatea Bacău achiziționează, ia un credit să cumpere mașini sau să facă nu 

știu ce cu banii, să facă o groapă în pământ și să zică că va fi o Sală Polivalentă, nu știu 

mai ce. Acest credit se obține de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare care 

a analizat potențialul economic al municipalității Bacău. Gradul de îndatorare și 

posibilitățile de rambursare și vă pot spune că această bancă, evident oferă o dobândă 

preferențială raportat la ceea ce se află în momentul de față pe piață, iar această bancă 

oferă creditări avantajoase municipalităților în vederea refacerii sistemelor și a 

completării tuturor sistemelor necesare dezvoltării unui oraș într-un mod civilizat. Deci 

nu discutăm aici de un credit comercial clasic în vederea obținerii unor bani pentru a 

vedea noi ce vom mai face cu ei. Discutăm de obținere de fonduri de  la Banca Europeană 

de Reconstrucție și Dezvoltare, este o bancă la care inclusiv statul român este acționar. O 

bancă care nu cred că are nevoie de prezentare în faţa dumneavoastră. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel – domnul președinte de ședință, întrebările și luările 

de cuvânt sunt după avize sau înainte?   

Domnul Președinte de ședință Diaconu Eusebiu-Iancu-  normal, după avize. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel – dumneavoastră hotărâți.  

Domnul Președinte de ședință Diaconu Eusebiu-Iancu-  după avize.  

Domnul consilier Miclăuș Daniel – ok.   

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de 

hotărâre, favorabil.  

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcţia Juridică şi Administraţie 

Locală, Administratorul Public, Direcția Economică ). 

Se prezintă rapoartele comisiilor  de specialitate  nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul Președinte de ședință Diaconu Eusebiu-Iancu - discuții asupra proiectului. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel –domnul primar, apreciez disponibilitatea 

dumneavoastră spre dialog. Eu am să intru direct în subiect. În mod evident, nimeni nu 

neagă reputația acestei Bănci  Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, dar totuși vorbim 

astăzi de un împrumut pe care municipalitatea trebuie să-l angajeze și noi trebuie să vă 

mandatăm în vederea acordării acestui împrumut. 

Prima întrebare ar fi, domnule Primar, Spitalul de Pneumoftiziologie poate fi reabilitat 

din surse proprii fără să ne împrumutăm? Asta ar fi prima întrebare și aș dori să-mi 

răspundeți punctual, ca să avem o cursivitate în dialog.   

Domnul Primar Cosmin Necula –orice obiectiv până la urmă poate fi reabilitat din 

surse proprii, dar îți faci o anumită prioritizare și găsești soluțiile financiare cele mai 

optime domnule consilier, pentru a obține bani. Instrumentul creditării de la acest tip de 

bancă nu este străin Municipiului Bacău, nu l-am inventat eu, nu l-am început eu. Este 

…se poate discuta într-adevăr că în doctrina liberală este unul dintre mijloacele de 

existență, într-un fel sau altul, economice. Fapt pentru care prefer să avem acești 

…disponibilitatea financiară pe care o avem în momentul de față pe excedent sau pe alte 
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capitole investiționale, să reușim să ducem ușor, greu, mai repede, mai încet, acele 

obiective investiționale asumate în fața dumneavoastră. Pe de altă parte, prefer ca acest 

obiectiv,  Spitalul TBC să fie finanțat din această creditare preferențială oferită de către 

BERD.       

Domnul consilier Miclăuș Daniel –domnule primar, dumneavoastră ați afirmat că avem 

totuși și știm toți cei prezenți aici că este un excedent de 50 de milioane de lei.  

Domnul Primar Cosmin Necula – 55 chiar. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel - 55 de milioane de lei. Vă mulțumesc pentru 

exactitate. 

Domnul Primar Cosmin Necula –da și vă pot să vă spun și structura acestui excedent. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel – să înțeleg de la dumneavoastră, dar fără a politiza 

această discuție deocamdată, să înțeleg că Spitalul de Pneumoftiziologie nu este o 

prioritate în opinia dumneavoastră, adică noi avem bani în pușculița primăriei, în bugetul 

primăriei și practic preferăm să ne împrumutăm în condițiile în care noi avem 

disponibilități bănești pentru a face acest lucru pentru sănătatea băcăuanilor? Adică vreau 

să ne convingeți de ce trebuie să vă aprobăm astăzi acest împrumut, în condițiile în care 

cu toții suntem de acord că sănătatea este prioritară. Dar de ce trebuie să apelăm la un 

credit, să plătim dobândă și alte comisioane, în condițiile în care noi avem acești bani în 

pușculița Primăriei.  

Domnul Primar Cosmin Necula –domnule consilier local, chiar am să trec peste 

considerațiile de natură politică, că nu pun prioritatea… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-păi nu, am stabilit asta. 

Domnul Primar Cosmin Necula – păi nu, dumneavoastră ați invocat-o. Nu am să intru 

în jocul acesta că are prioritate, că nu are prioritate sănătatea băcăuanilor, nu am să fac 

nici un fel de considerație, cred că e o aberație să discutăm pe subiectul ăsta sau măcar să 

fie invocat. Structura creditului, structura excedentului bugetar al municipiului Bacău este 

formată din următoarele capitole bugetare: 

-10 milioane de lei, bani acordați de către Guvernul Victor Ponta pentru Spitalul 

Municipal având destinație unică, nu pot fi atinși; 

- încă 10 milioane de lei sunt credit de la CEC, dacă nu mă înșel domnule Administrator 

Public. 

Domnul Chindruș Romică- Administrator Public- da, da.   

Domnul Primar Cosmin Necula - …credit CEC făcut de administrațiile anterioare, 

absolut întâmplător tot pentru Spital și sunt convins că și dumnealor erau interesați de 

sănătatea băcăuanilor. Iarăși au unică destinație și nu se pot atinge. Restul obiectivelor 

investiționale stabilite la începutul anului cu dumneavoastră pentru fiecare capitol din 

excedent au fost prezentate foarte clar (rezervă de apă, centrul de tineret, multe asemenea 

obiective investiționale pe care încercăm să le atingem spre execuție). Instrumentul 

creditării prin intermediul acestei Bănci de  Reconstrucție și Dezvoltare asigură un flux 

financiar rapid foarte concret și foarte exact, dincolo de orice fel de susceptibilitate. Dacă 

eu nu aveam ca și prioritate sănătatea  sau gradul de sănătate al băcăuanilor, nu apărea pe 

valoarea acestui credit acest spital. Încerc practic prin această măsură să acopăr cât mai 

mult din necesarul investițional al municipalității Bacău. Deci, încerc să găsesc și o altă  

sursă de finanțare. Dacă o să vedeți pe bugetul de investiții, Spitalul TBC figurează în 

acest an și cu alte capitole investiționale, unele din ele deja alocați banii, pentru lift, 

pentru o serie  de investiții care sunt necesare acolo. Practic am încercat găsirea unor alte 

surse decât cele bugetare pentru buna funcționare și pentru refacerea cât mai urgentă a 
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acestuia. Asta este explicația pe care v-o dau și dincolo de această explicație, să știți că nu 

există nici un fel de altă interpretare.                 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-apreciez răspunsurile dumneavoastră. În mod evident 

suntem de acord cu orice investiție în sănătate, în principal. Văd că ponderea alocată 

acestui obiectiv investițional este undeva la 7 procente din suma contractată, pe care 

urmează să o contractați. 

Domnule Primar, nu ar fi mai  prioritar terminarea Spitalului Municipal Bacău având în 

vedere că e construit în proporție de 80 și ceva %. Adică primul an, cu toată simpatia pe 

care v-o port, primul an de mandat a trecut. Când ne dați un termen, un dead line, pentru  

finalizarea Spitalului Municipal Bacău, dacă tot discutăm de investiții, pentru că într-

adevăr și acel spital a fost luat prin credite bancare, dar se vede ceva. El așteaptă să fie 

finalizat, adică dumneavoastră să tăiați panglica.     

Domnul Primar Cosmin Necula  -domnule consilier, sunt convins că dumneavoastră 

vorbiți în numele Partidului Național Liberal, în numele grupului Național liberal. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-normal că da, în numele Partidului Național Liberal. 

Domnul Primar Cosmin Necula-Doamne Ajută. 

Vreau să facem o distincție foarte clară și să vă spun parcursul acestor discuții pe care le-

am avut cu BERD-ul, unul dintre elementele de finanțare și aici fac o mică paranteză,  

Spitalul Municipal are în momentul de față o disponibilitate de 20 milioane lei. Estimările 

făcute de către specialiști sunt undeva de încă 20-25 milioane de lei în vederea finalizării. 

Nu vă ascund faptul că astăzi la ora 15.00 avem discuția finală împreună cu reprezentanții 

Spitalului Județean, cu privire la Studiul de complementaritate dintre cele două structuri 

de sănătate publică, urmând ca pasul următor să fie solicitarea de la Guvernul României, 

respectiv de la Ministrul Sănătății, a noilor structuri care vor rezulta pe baza acestui 

studiu. Dar nu vreau să vin în fața dumneavoastră să fac discuții cu privire la acest Studiu 

sau ce prezumă acesta. 

Fără îndoială că pentru mine, ca și primar, este unul dintre obiectivele prioritare, dacă nu 

cel mai important și toți pașii pe care i-am făcut din momentul în care am ajuns primar au 

fost în acest sens, să deblochez situația juridică, să intrăm în posesia spitalului, să avem 

grijă de utilajele care au fost cumpărate precum carul înaintea boilor, absolut toate 

acestea și să rentabilizăm, să viabilizăm acest proiect. Fie că ne aflăm în instanța de 

judecată, pentru că sunt în momentul de față o serie lungă de dosare litigioase cu privire 

la acest spital, fie că am făcut pașii concreți de proiectare, obiectivul prioritar al 

administrației pe care o conduc, a fost finalizarea acestui spital. Gradul de execuție se 

învârte undeva la 75%, gradul de execuție al acestui spital. 

Sper ca în urma finalizării acestor studii de complementarizare să intrăm cât mai repede 

în execuția propriu zisă a acestui proiect. Dar este evident că și pentru mine a reprezentat 

un punct de negociere în vederea atragerii de fonduri de la Banca Europeană de 

Reconstrucție și Dezvoltare, în contextul în care fonduri europene pe această linie nu 

există. Și atunci am avut o discuție, o serie de discuții, pe care le-am purtat inclusiv  cu 

directoarea tuturor structurilor municipale ale BERD, doamna directoare care reprezintă 

practic întreaga structură de fonduri alocate municipalității, a fost unul dintre punctele de 

discuții, dar unul dintre elementele pe care și aici o spun cu toată sinceritatea și fără să mă 

ascund, la acele discuții a participat și domnul Administrator Public, una dintre discuțiile 

pe care le-am avut cu dumnealor prezuma faptul ca întreaga structură de conducere să fie 

predată, deci după momentul finalizării să se facă predarea conducerii către o societate 

comercială privată.  
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Deci, acesta a fost primul punct de discuție cu structurile BERD. 

Pe de altă parte, dumnealor sunt foarte interesați de sisteme utilitare, edilitare, 

municipale. După cum vedeți, componenta de credit pentru Spitalul T.B.C., de aceea este 

mai mică. Dumnealor încearcă aceste alocări financiare, aceste credite, în special pentru 

sisteme municipale mari. Nu suntem noi primul oraș din țară care venim să facem acest 

iluminat public pe credit BERD. Nu, nu suntem, suntem departe de a fi primii și 

principala discuție pe care am avut-o, principala discuție pe care am    început-o cu 

dumnealor, a fost pe refacerea sistemului de iluminat. Împreună cu domnul Administrator 

Public Chindruș, dar și împreună cu fostul Administrator Public Leonard Pădureanu, am 

mers, oarecum de fiecare dată cu un pas înainte și am solicitat BERD-ului  acceptul unei 

creditări și pentru Spitalul Municipal dar și pentru Spitalul Municipal…Spitalul T.B.C., 

dar și pentru primărie, dar și pentru sistemul de iluminat. Deci, noi am făcut aceste 

solicitări, încercând să acoperim cât mai mult din obiectivele investiționale pe care le 

avem. Iar creditul, eventualul credit către Spitalul Municipal, care ar fi însemnat undeva 

la 20-25 milioane de lei, comporta o serie de discuții principiale pe care Banca Europeană 

de Reconstrucție și Dezvoltare le are.  

Ca să vă dau un alt exemplu, eu am prezentat Băncii Europene de Reconstrucție și 

Dezvoltare că acest sistem nu l-am văzut funcționând în România, deci un spital privat, 

un spital de stat, un spital public având o conducere privată și am preferat să rămânem în 

discuțiile inițiale, referitoare la acordarea acestor credite. Structura de creditare a BERD-

ului, o structură care nu este deloc străină municipalității Bacăului, se referă cu 

preponderență la sistemele edilitare, cum am mai spus. Și vreau să vă dau câteva exemple 

în care Municipiul Bacău, înainte de a deveni eu primar și înainte de a deveni 

dumneavoastră consilier local, prin vocea celor care votau și care conduceau la momentul 

respectiv, au luat credite de la BERD pentru C.R.A.B., credite de la BERD pentru 

Thermoenergy, pentru finalizarea proiectelor Thermoenergy și multe alte asemenea 

chestiuni. O parte dintre aceste credite le-am închis chiar anul acesta, împreună cu 

dumneavoastră. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule Primar, ați făcut referire în Expunerea de 

motive la Axa 4-Programul Operațional Regional 2014-2020. Știm foarte bine că s-a 

depus o documentație și dumneavoastră ați făcut referire la ea, pentru care solicitam 47 

milioane de euro, erau disponibili 48,8 milioane euro. 

Domnul Primar Cosmin Necula-40,8 milioane euro.  

Domnul consilier Miclăuș Daniel -40,8 milioane euro. Eu vă întreb acum foarte 

punctual. Câți bani, puși la dispoziție de către Uniunea Europeană prin  acest program ați 

reușit să atrageți prin proiecte europene? Deci din 40,8 milioane euro, câți bani ați reușit 

să atrageți la, pentru proiecte ce vizează Municipiul Bacău? Vorbim de bani 

nerambursabili. 

Domnul Primar Cosmin Necula-da, da, da. Vă explic imediat. Și vreau să mă fac foarte 

bine înțeles. Nu doar pentru dumneavoastră, ci pentru toți cetățenii municipiului Bacău. 

Axa 4-Mobilitate Urbană de abia acum își începe cursul, domnule consilier. Aici… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu, câți bani ați atras. 

Domnul Primar Cosmin Necula-păi da, dar ca să pot să atrag, înseamnă să intri în 

discuția finanțării. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-deci zero, nu? 

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, nu s-a deschis acum Axa de 

finanțare. Ca să ajungem la discuția pe proiecte… 
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Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar… 

Domnul Primar Cosmin Necula-îmi permiteți să vă explic? Dacă-mi permiteți să vă 

explic. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-cum să nu, cu mare drag. 

Domnul Primar Cosmin Necula-în primul și-n primul rând, dar aici încercând ca să vă 

fac foarte clar cunoscut acest lucru, pentru a nu cădea dumneavoastră într-o eroare că 

puteam atrage fonduri europene și nu le-am atras, că ar fi o mare greșeală, ca să nu zic o 

mare minciună. Deci, pentru a accesa Axa 4, orice municipalitate, haideți să luăm doar a 

regiunii Nord-Est, municipalitate-reședință de județ, trebuia să depună cele două 

documente programatice. Fac aceste mențiuni, putându-vă da toate aceste detalii și 

domnul Director al Agenției de Dezvoltare Locală, care-i prezent în sală. Acesta era 

primul pas. În momentul de față, cele două documente programatice pe care 

dumneavoastră le-ați votat, S.I.D.U. și Planul de Mobilitate Urbană, deci Strategia de 

Dezvoltare și Planul de Mobilitate Urbană, sunt în analiza Agenției de Dezvoltare Nord-

Est. Pentru absolut toate municipalitățile. După finalizarea acestei analize și prezentarea 

punctajului efectiv, domnule sunteți buni, sunteți tari, sunteți răi, felicitări! De abia după 

aceea, pe baza proiectelor asumate, a fișelor de proiect asumate acolo, Uniunea 

Europeană finanțează X, Y, Z ca proiecte, din cele pe care  le-a asumat Consiliul Local al 

Municipiului Bacău împreună cu Instituția Primarului. Așa funcționează. 

Domnule Director de la A.D.L. ,vă rog frumos să ne spuneți termenii concreți. Deci, 

datele exacte. 

Domnul Director Anghel Adrian-bună ziua. Aș, dacă-mi permiteți, aș dori să completez 

cu faptul că deja cele două planuri au fost depuse la organismul intermediar de la A.D.R. 

Nord-Est, au trecut de o primă fază de evaluare și sunt declarate conforme, făcute fără a 

avea probleme sau observații, iar acum sunt într-un proces de evaluare, au trecut de 

evaluare administrativă și cea calitativă. Iar, mai așteptăm un termen  de maxim 20 de 

zile, pentru a avea o decizie finală din partea A.D.R. Nord-Est. De la acel moment, există 

un termen de 20 de zile în care suntem obligați, prin intermediul autorității urbane, să 

depunem fișele de proiect împreună cu un document justificativ, tot către cei de la A.D.R. 

Nord-Est. Ei vor mai avea încă un termen de maxim 30 de zile pentru a da, pentru a 

accepta acel document justificativ cu fișele de proiect în spate, urmând ca acele proiecte 

să intre spre finanțare. Vorbim de acele proiecte care sunt prevăzute în Planul de 

Mobilitate urbană și în Strategie. Dar, ca orice proiect, ele vor avea o prioritizare spre 

finanțare. Până la sfârșitul acestui an tot acest proces ar trebui să se finalizeze  împreună 

cu cei de la A.D.R.  Nord-Est, iar termenul de depunere a tuturor proiectelor, este până la 

sfârșitul anului 2018. Deci, cam astea-s termenele. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-în ceea ce privește corpurile de iluminat, că ușor, 

ușor, ajungem la iluminatul public, pot fi… 

Domnul Director Anghel Adrian-vorbim de Axa 3 aici. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-pot fi, acum voiam să vă spun, pe Axa 3 C, pot fi 

accesate fonduri pentru înlocuirea acestor corpuri de iluminat? 

Domnul Director Anghel Adrian-Pe Axa 3 1C, dacă întrați puțin și vă uitați pe Ghid… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-da, da, am intrat, am văzut. 

Domnul Director Anghel Adrian-ați văzut vreun termen de lansare a acestei Axe? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-păi stați un pic, deci, nu vorbim așa. 

Domnul Director Anghel Adrian-Axa 3 1C a fost blocată, pentru probleme de 

conformitate. Faptul că în acele condiții de eligibilitate a proiectelor, poți depune un 
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proiect cu maxim 1.500.000 de euro, în care tu ești obligat să poți să ai componenta de 

telegestiune pentru tot municipiul, dacă facem o estimare pentru Studiu de Fezabilitate în 

sistem de telegestiune a municipiului Bacău, ar putea depăși 3 milioane de euro. Deci, 

sunt două componente care, acest tip de proiecte ar putea fi fezabile pentru orașe mai 

micuțe și care ar putea să se încadreze în această Axă. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-bun, parțial, parțial… 

Domnul Director Anghel Adrian-părerea mea, părerea mea… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-bun, dacă sunt niște bani, sunt niște bani pe care ni-i 

dă Uniunea Europeană… 

Domnul Director Anghel Adrian-nu știu dacă ați înțeles. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-ba da, am înțeles foarte bine, m-am interesat,     m-am 

documentat, stați liniștit. 

Domnul Director Anghel Adrian-ok. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-am și aici… 

Ideea era în felul următor. Dacă noi, nu contează un milion de euro, două milioane de 

euro, sunt bani totuși, dacă acești bani sunt nerambursabili și sunt destinați să zicem… 

Domnul Director Anghel Adrian-de îndeplinirea condițiilor. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-de un proiect parțial, că nici acum nu se înlocuiește, 

prin acest proiect pe contractare nu se înlocuiește tot sistemul de iluminat public din 

Bacău, vorbim de parte, nu de întreg, pe parte, s-a făcut un proiect de înlocuire corpuri de 

iluminat, ca noi să accesăm aceste fonduri europene fără să trebuiască să ne împrumutăm 

de la BERD sau din altă parte? 

Domnul Director Anghel Adrian-ca să faci un astfel de proiect, este nevoie… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-deci nu există un astfel de proiect. 

Domnul Director Anghel Adrian-de un Studiu de Fezabilitate… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-bun. 

Domnul Director Anghel Adrian-care nu este făcut. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-păi să înțeleg că nu este făcut nici aici la BERD, 

Studiu de fezabilitate? 

Domnul Director Anghel Adrian-la BERD e altă discuție, e… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-este întocmit un Studiu de Fezabilitate, că eu nu   l-

am văzut? 

Domnul Director Anghel Adrian-eu nu m-am ocupat de partea de BERD. Aici… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-atunci am să-l întreb pe domnul Primar. 

Domnul președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule Primar, avem un Studiu de fezabilitate făcut 

pentru Iluminatul Public? 

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier local, înainte îl rog pe domnul 

Președinte… 

Domnul președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-vă permit, vă permit, domnule 

Primar. 

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier local, aici nu suntem nici la instanță, 

nici la Parchet. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu-i de  instanță, ați spus dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă-mi permiteți să vorbesc, eu nu v-am întrerupt. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu, nu, nu, dacă-mi permite-ți un pic. Dumneavoastră 

m-ați invitat la  dialog. 
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Domnul Primar Cosmin Necula-mi-ați pus niște întrebări, încerc să vă răspund. 

Domnul președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-vă rog, domnule consilier. 

Domnul Primar Cosmin Necula-încerc să vă răspund punctual. Deci, ca să demontăm 

povestea cu, puteam să accesez fonduri pe Axa 4 și n-am făcut-o, vi s-a clarificat… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-deci, n-ați accesat.  

Domnul Primar Cosmin Necula-de abia… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel- n-ați accesat. 

Domnul Primar Cosmin Necula-asta-i o minciună sfruntată. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-aveți zero euro, cum adică? Zero euro. 

Domnul Primar Cosmin Necula-toate orașele au zero euro, domnule consilier că nu… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-oricum… 

Domnul Primar Cosmin Necula-nu s-au depus liniile, încă nu s-au deschis liniile. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar e sub media fondurilor accesate de către guvernul 

dumneavoastră, oricum 0,05, noi avem zero. Bun. 

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, eu refuz să cred că dumneavoastră 

nu înțelegeți. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-am înțeles foarte bine. 

Domnul Primar Cosmin Necula-chiar nu înțelegeți? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-sunt zero euro pe Axa 4. 

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă nu s-a deschis linia de finanțare, ce vreți să fac? 

Să iau la bătaie oamenii, să-mi dea mie fonduri că-mi cere domnul Miclăuș o statistică 

nu, sau ce vreți să fac? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-da, e vorba de bani nerambursabili, că aici e toată 

chestiunea. 

Domnul Primar Cosmin Necula-ce bani, domnule consilier, dacă nu s-a deschis linia de 

finanțare? Dumneavoastră vă dați seama ce spuneți? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule Primar, ați accesat… 

Domnul Primar Cosmin Necula-cine a atras, n-ai cum să atragi…  

Domnul consilier Miclăuș Daniel-bun, alt proiect european… 

Domnul Primar Cosmin Necula-n-ai cum să atragi bani europeni, dacă nu-i deschisă 

linia, ce Dumnezeu? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar, haideți să vă mai întreb eu ceva, domnule Primar, 

că aici voiam să ajung și chiar îi mulțumesc domnului Director că practic mi-a antamat 

întrebarea mea. Iluminatul public, la ora actuală, este prioritatea zero în municipiul 

Bacău? Ca să… 

Domnul Primar Cosmin Necula-permiteți să vă răspund? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-că să  fie nevoie să ne împrumutăm? Ați rezolvat 

toate problemele din municipiul Bacău arzătoare și iluminatul public este prioritatea 

zero? Eu vă spun sincer, n-am întâlnit nici un cetățean din municipiul Bacău care să fie 

nemulțumit de beculețele de pe stradă. 

Domnul președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-vă contrazic, domnule Miclăuș.  

Domnul consilier Miclăuș Daniel –eventual, acestea mai trebuie înlocuite. Dar 

dumneavoastră în loc să înlocuiți, să reabilitați prin BERD, cum a făcut Sibiul de 

exemplu, ulițele din municipiul Bacău, că sunt 70 de străzi neasfaltate, sunt ulițe… 

Domnul Primar Cosmin Necula-60. 
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Domnul consilier Miclăuș Daniel-60, că ați mai făcut dumneavoastră vreo câteva, le-ați 

dat la modernizat, dar sunt 70 de toate, că sunt în procedură de reabilitare. Și știu că vreo 

20 milioane de lei. Domnule Primar, este părerea mea. 

Domnul Primar Cosmin Necula-nu pot să vă răspund, că  ați spus o întrebare… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu ar fi fost mai indicat, asta era, nu ar fi fost mai 

indicat să facem, sau să contractăm un contract, să luăm niște bani de la BERD pentru  a 

satisface nevoile stringente ale locuitorilor din municipiul Bacău? Asta era toată 

chestiunea. 

Domnul Primar Cosmin Necula-îmi permiteți să vă răspund? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-da. 

Domnul Primar Cosmin Necula-orice municipalitate trebuie să se gândească, pe un 

principiu gospodăresc statuat de românii ăștia care trăiesc aici pe aceste meleaguri de mii 

de ani, pe principiul fă-ți vara sanie și iarna fă-ți carul. Încă de la începutul expozeului pe 

care l-am făcut către dumneavoastră, consiliul local, am precizat următoarele aspecte. 

Rețeaua de iluminat este din 1974. Unu. 

2.Perioada de tristă amintire în care a fost în stăpânirea EON-ului și vă spun și cum 

justific afirmațiile mele, gradul de investiții pe rețeaua de iluminat public a municipiului 

Bacău a fost zero. Și să vă spun și cum am ajuns la această concluzie. Cu documente. 

Dumnealor voiau să ne vândă rețeaua de iluminat public pe care noi am cumpărat-o, ne-

am răscumpărat-o anul trecut dacă vă aduceți aminte, așa, în vederea efectuării de 

investiții. Dumnealor, inițial ne cereau niște sume foarte mari, spunând că au făcut multe 

investiții. Și atunci noi i-am rugat să ne probeze, prin fișele de inventar, acele investiții. 

Zero. 

Al treilea lucru. Este obligatoriu, de aceea v-am spus încă de la început, ca să-ți proiectezi 

investițiile într-un oraș, pe termen mediu și lung, de exploatare, nu să stai și să aștepți să-

ți cadă cu tot, cu totul, să nu mai funcționeze și atunci să te apuci de lucru. Și vă dau 

exemplul concret pe care-l trăim toți astăzi, ce s-a întâmplat cu sistemul de apă, deci cu 

alimentarea cu apă. Când a crăpat, complet și a ajuns în imposibilitatea de a funcționa 

cum trebuie, am venit noi, eu, colegii mei viceprimari și dumneavoastră noul consiliu 

local și am spus, domnule, stai puțin că trebuie să ne facem o rezervă de apă. Rezerva 

asta de apă, chiar dacă nu era spectaculoasă și nu aducea voturi, ea trebuia începută cu 5, 

6, 7 ani înainte. La fel este și în cazul sistemului de iluminat public. El nu aduce voturi 

sau mari fericiri în momentul în care este prezent, dar lipsa acestuia se simte imediat. În 

momentul în care nu funcționează, ai risc în primul și-n primul rând și aici mă adresez 

unui penalist. Lipsa iluminatului public sau un iluminat public deficitar atrage un risc 

mare de infracționalitate. Nu vreau să stau să ajungem în situația în care, da, noi 

cumpărăm și punem pavele, dar nouă ne cad țevile pe dedesubt. Haideți să ne asumăm și 

investiții care nu aduc puncte electorale, dar a căror lipsă este catastrofală la un anumit 

moment dat. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule Primar, acum… 

Domnul Primar Cosmin Necula-acesta este motivul pentru care eu  am venit înainte de 

cădea complet acest sistem, care vă spun, funcționează deficitar, este subdimensionat  

raportat la ceea ce se află în realitate, este învechit, este pe sisteme de iluminat, pe corpuri 

de iluminat care consumă foarte mult, cade constant și costă foarte mult aceste reparații. 

Și dacă este, numai o secundă, o să vedeți și aici puteți și foarte important dacă e și aveți 

timpul necesar, să vă întrebați de sistemul de rambursare a acelui credit. Și o să vedeți că 

acest sistem de rambursare, făcând un calcul economic, poate fi din power - saveing - ul, 
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adică reducerea consumului de energie electrică, cauzat de schimbarea celor 9.000 de 

corpuri de iluminat din Bacău. Practic, acea diferență de minimum 30% învestiți în 

consum, poate reprezenta de fapt rata sau aproape complet rata, pe care o avem noi de 

plătit la acest credit. 

Din acest punct de vedere, mi-am permis să vin în fața dumneavoastră să fac un sistem să 

funcționeze preventiv, nu să-l așteptăm să cadă complet. Și vă spun cu toată sinceritatea, 

nu-mi pot permite ca și Primar să merg doar în rațiuni, sau  în rațiuni pur electorale, care 

aduc aplauze și voturi imediat. Și eu și dumneavoastră trebuie să facem lucruri în acest 

oraș, în care nu aduc doar strângeri de mână din partea cetățenilor. Asta-i realitatea. 

Trebuie să ne asumăm și lucruri mai grele și investiții care nu aduc aplauze imediate, că 

și eu ca și dumneavoastră, domnule consilier, puteam să fiu tentat să zic, da, să luăm 

acești bani să facem străzi. Și eu să mă sui pe repartizatorul de asfalt, repartitorul de asfalt 

și să fac așa: tot înainte! Cum făceam când eram pioneri amândoi. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-este și o promisiune a dumneavoastră, din campanie, 

și străzile. Dar… 

Domnul Primar Cosmin Necula-da, dar uitați că am descoperit că avem și alte 

probleme care trebuie rezolvate. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-din punctul meu de vedere și a multor... 

Domnul Primar Cosmin Necula-și altele. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-și a multor cetățeni, cred că sunt prioritare alte 

chestiuni decât iluminatul public. Și vă spun și de ce nu m-ați convins. 

Domnul Primar Cosmin Necula-păi nu, nu trebuie să vă conving, eu vă spun realitățile. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar trebuie să ne convingeți, totuși. Că n-am venit să 

discutăm degeaba astăzi. 

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, eu știu… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule primar, eu apreciez disponibilitatea 

dumneavoastră spre dialog, în sfârșit am făcut un pas înainte, să știți. Spre deosebire de 

ședințele anterioare când era numai monologul dumneavoastră, în sfârșit astăzi se discută. 

Domnul Primar Cosmin Necula-haideți să vă spun ceva, îmi cer scuze că… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-până la urmă… 

Domnul Primar Cosmin Necula-două secunde. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-spuneți. 

Domnul Primar Cosmin Necula-am avut această disponibilitate spre dialog și o s-o am 

întotdeauna, chiar dacă știu foarte bine că dumneavoastră nu veți vota. Știu acest lucru. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule primar, trebuie să ne convingeți.  

Domnul Primar Cosmin Necula-păi nu, o fac deși știu că nu veți vota. Foarte sigur. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-asta am și zis, vorba unui coleg de-al meu, suntem 

ridicători de mâini și nu-i frumos, noi gândim și votăm în cunoștință de cauză. 

Domnul Primar Cosmin Necula-de aceea vin în fața dumneavoastră cu foarte multe. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule primar, îmi spuneți mie că înlocuirea acestor 

corpuri de iluminat ar produce o economie și nu mi-ați spus în cât timp s-ar amortiza 

această investiție, având în vedere că este o investiție de 13,5 milioane de euro. 

Domnul Primar Cosmin Necula-vă spunem tot, domnule consilier. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu am găsit la dosarul de  la mapă acest Studiu de 

fezabilitate și aceste chestiuni. 

Domnul Primar Cosmin Necula-întrebați și vi se va răspunde. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-acestea sunt vorbe. 
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Domnul Primar Cosmin Necula-întrebați. Nu v-am răspuns eu la întrebări? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-considerați că prioritatea zero a municipiului Bacău, 

pentru care dumneavoastră și ați aclamat și în campania electorală și după, chiar și după, 

chiar în intervenții în consiliu local, în cadrul ședințelor din consiliu local, că o anumită 

administrație a îndatorat Bacăul. 

Uitați-vă că astăzi suntem la un grad de îndatorare destul de bunicel, undeva la 17 

procente. Nu vreau ca dumneavoastră ușor, ușor, să ne duceți la pragul maxim admis de 

lege, undeva la 30 de procente. De asta spun. Este foarte bine să luăm împrumuturi de la 

organisme internaționale pentru investiții, pentru că Partidul Național Liberal nu se opune 

în nici un caz investițiilor în cadrul municipiului Bacău. Dar, trebuie să fim foarte 

precauți în ce băgăm municipalitatea, pentru că cetățenii municipiului Bacău trebuie să 

știe că se vor plăti dobânzi și comisioane la acest împrumut. Și eu cred că nouă ne trebuie 

să identificăm, de asta spun că este și o hotărâre de guvern din 2014, cred că o știți, cu 

prioritizarea investițiilor, obiectivelor de investiții. Până în momentul de față nu v-am 

auzit să veniți în fața noastră tot în același tipar, în cadrul unui dialog, în care să 

identificăm împreună, chiar și cu opoziția, obiective de interes strategic, să zic, pentru 

municipalitate, dar prioritizate. Din punctul meu de vedere și al colegilor mei, nu există în 

acest moment prioritate zero pe iluminat public. Și dumneavoastră vă și contraziceți în 

expozeu, în expunerea de motive, în care spuneți că proiectul urmează să, se urmărește a 

fi implementat în parteneriat cu BERD, vizează reabilitarea infrastructurii  pe iluminat 

public de aproximativ 41 Km  de străzi, iar… 

Domnul Primar Cosmin Necula-de rețea. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-de rețea, corect, iar în Anexa 1 se precizează că este 

vorba de 21 Km de străzi. 

Domnul Primar Cosmin Necula-aici este vorba de o eroare. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-și atunci? Iarăși vorbim de parte, dar nu ne spuneți 

care străzi. De asta spun, este iluminatul public la ora actuală o prioritate zero? Din 

punctul nostru de vedere, nu. Care străzi urmează să le reabilitați? 

Domnul Primar Cosmin Necula-bun. Îmi permiteți să vă răspund punctual? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-păi chestiunile astea cred că trebuiau tranșate până 

acum. 

Domnul Primar Cosmin Necula-trebuiau tranșate și la ședințele  de comisie. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-așa, ne spuneți să votăm, dar… 

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, reiterez următorul aspect. Știu că nu 

veți vota, n-am o problemă, vă răspund la toate aceste informații. 

1.Mi-ați spus, dumneavoastră credeți, dacă eu cred că aceasta  este investiția prioritară 

pentru municipiul Bacău? Nu, investiția prioritară e apa. Rezerva de apă. Deci, am făcut 

rost de bani de la Guvern pentru asta, pentru că am considerat-o prioritară și    m-am 

apucat de ea și Guvernul României ne va da 7 milioane de euro, iar noi punem două 

milioane de euro. Etapa acestei investiții este în proiectare. Voi veni până la finalul 

acestei luni cu aprobarea documentelor pentru indicatorii tehnico-economici pentru apă. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-păi întâi s-o vedem. 

Domnul Primar Cosmin Necula-apa îi prioritară. Apa e. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel- întâi s-o vedem. 

Domnul Primar Cosmin Necula-păi, n-aveți cum… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-păi știți cum e, preferăm apa, să mergem pe străzi 

asfaltate, decât să schimbăm beculețe prin oraș. Sincer vă spun. 
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Domnul Primar Cosmin Necula-repet următorul aspect. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-4 milioane de euro aproape, pentru niște becuri. 

Domnul Primar Cosmin Necula-cu tot respectul, chiar nu v-am întrerupt nici o secundă. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-da, spuneți domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin Necula-deși uneori am crezut că ideile dumneavoastră nu-s 

cele mai bune. Dar nu v-am întrerupt. Reiterez următorul aspect. 

Atât apa, care este prioritară pentru viață, doi, iluminatul public al unui oraș se simte în 

momentul în care el nu funcționează, nu în momentul în care, starea de normalitate este 

ca el să funcționeze. Perspectivele acestui sistem de iluminat sunt sumbre. Ori nu poate 

exista un oraș în anul 2017, capitală reședință de județ, în care nu ai sistem de iluminat 

refăcut. 

Un al doilea element, în favoarea sistemului de iluminat și promit că nu o să mai fac nici 

un fel de expozeu pe ele, este în felul următor. Uitați-vă un pic în alte orașe, care au avut 

un alt start, Sibiu, Brașov și uitați-vă la sistemele de iluminat de acolo, nu vreau să vă 

spun București, dar astea sunt realitățile și dumnealor au lucrat pe aceste principii și s-au 

apucat din timp să facă aceste sisteme municipale. Eu sunt în etapa în care fac aceste 

sisteme municipale, apă, iluminat public, conductele de la Thermoenergy. Un milion de 

euro de la Guvern, by-pass-urile pe care trebuie să le facem, racordarea la Spitalul 

Județean, eu fac sistemele publice să funcționeze. 

Îmi pare rău că nu, nu sunt chestiuni din astea extraordinare care să bubuie toată lumea de 

fericire. Dar aceste sisteme trebuiau făcute și vă repet. Eu am preferat să mă duc la 

conducte și la sisteme, decât să mă apuc să pun pavele. Asta-i realitatea. Nu înseamnă că 

nu trebuie puse și alea. Ok, punem și alea. Dar haideți să rezolvăm mai întâi sistemele 

municipale. Iar iluminatul public într-un oraș, mă adresez acum consilierului local, nu 

juristului, în teoria infrastructurilor critice apa, iluminatul public, căldura, sunt 

principalele sisteme, chiar dacă refacerea lor nu-ți aduce voturi, dar lipsa acelora îți poate 

aduce mari nenorociri într-un oraș. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule primar… 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-mă scuzați domnule președinte, dacă-mi permiteți, 

foarte pe scurt. 

Nu considerați că această dezbatere ar trebui să fie și una publică, în afară de, ea este 

publică astăzi… 

Domnul Primar Cosmin Necula- păi da, e publică. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-în cadrul ședinței consiliului local. 

Domnul Primar Cosmin Necula-e foarte publică, domnule. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu considerați că dumneavoastră ar fi trebuit să 

popularizați această temă referitor la contractarea acestui împrumut? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar am popularizat 6 luni. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-din punctul meu de vedere, ca sugestie, eu consider că 

dumneavoastră ar trebui să vă retrageți proiectul astăzi, să-l punem în dezbatere publică, 

să aflăm ce vor cetățenii și dacă ei vor să plătească rate pentru iluminat stradal, pentru a 

se înlocui corpurile de iluminat, eu sunt perfect de acord. Din punct de vedere… 

Domnul Primar Cosmin Necula-am înțeles. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-pe mine nu m-ați convins astăzi. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier, vă rog. 
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Domnul Primar Cosmin Necula-dar nici nu aveam cu să vă conving pe dumneavoastră 

că aveați altă temă. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-referitor la înlocuirea de beculețe. Cu spitalul este ok. 

Domnul Primar Cosmin Necula-eu vă spun ceva. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-deci, dacă se dau bani pentru spital, nu-i nici o 

problemă. 

Domnul Primar Cosmin Necula-mai trebuie să vă dau un răspuns punctual. Mi-ați mai 

pus o întrebare. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar pentru beculețe, din punctul meu de vedere… 

Domnul Primar Cosmin Necula-mi-ați mai pus o întrebare. Promit că de acum 

indiferent ce mai spuneți, nu voi mai continua discuția și vă spun și de  ce. Că blocăm de 

o oră și, lucrările consiliului local. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu, dar, vorbim de 13,5 milioane de euro. 

Domnul Primar Cosmin Necula-când dumneavoastră… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-pe care Bacăul trebuie să-i ramburseze, domnule 

Primar. 

Domnul Primar Cosmin Necula-când dumneavoastră aveați posibilitatea la ședințele de 

comisie să mă chemați să răspund la aceste întrebări și nu cred că vreodată ușa mea a fost 

închisă pentru dumneavoastră. Dar vreau să vă răspund… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dacă ne vom putea întruni în cvorum legal, vă 

chemăm. 

Domnul Primar Cosmin Necula-vreau să vă fac o singură mențiune, apropos de o 

interpelare sau un punct pe ordinea de zi a interpelării dumneavoastră. Gradul de 

îndatorare al municipiului Bacău. În momentul în care am ajuns primar, gradul de 

îndatorare al municipalității era 19,2 sau 19,3%.  În momentul în care am ajuns primar. În 

urma acțiunilor mele de a plăti rate, am ajuns la 17,8 , 17,9%. Dacă am lua acest credit, 

gradul de îndatorare al municipalității ar fi 20,01, în 2021. Este normal să utilizezi 

instrumente, specifice unei doctrine liberale, creditul. Iar un credit luat preferențial de la o 

instituție a cărei prezentare nu mai trebuie… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-și dacă e… 

Domnul Primar Cosmin Necula-pentru ceea ce înseamnă sistem municipal. Și vă repet, 

pentru mine iluminatul public, apa, termia, căldura, astea sunt principalele elemente pe 

care trebuie să le ai ca oraș. Și trebuie să le ai bune și funcționale. După aceea vii și 

construiești peste. Uitați-vă, vă dau un exemplu, un simplu exemplu. Pe strada Oituz și eu 

și domnul Viceprimar Scripăț, cu strângeri de inimă, a trebuit să aprobăm refacerea 

conductei de gaz, pentru că până acum, cei care dețin gazul în această regiune a țării, 

EON-GAZ, sau cum se cheamă acum, DELGAZ GRID, n-au binevoit să-și schimbe 

conductele. A venit fosta administrație, a făcut sistemul, da, a pus, a turnat șoseaua și 

acum își dau seama,  DELGAZ GRID, stați puțin că noi avem conductele foarte vechi. 

Asta înseamnă să n-ai sistemele municipale funcționale, să   n-ai sistemele orașului. 

Un alt exemplu pe care vi-l pot da. Apropos, punctual, de acest sistem de iluminat public. 

Aveți idee care este numărul de reclamații, domnule consilier, făcute de cetățeni, cu 

privire la acest iluminat? Miile de reclamații pe iluminatul public? Și faptul că aproape în 

fiecare seară trebuie să cadă într-o parte de oraș sau în alta, acest sistem? Și repet. Eu 

consider că un oraș, prima dată trebuie să aibă aceste sisteme funcționale. După aceea 

trebuie să construim pe ele. Asta e opinia mea. 
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Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule primar, haideți că nu suntem copii. Sistemul 

de iluminat la momentul actual nu este cel mai fericit, dar el este funcțional, da? Din 

punctul nostru de vedere, al Partidului Național Liberal,  nu ne-ați convins.  

Domnul Primar Cosmin Necula-bun. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-deci, iluminatul public, la momentul de față vorbim, 

nu este o prioritate zero a municipiului Bacău. Din punctul nostru de vedere, orice 

investiție este, atât vreau să mai precizez. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier, haideți, vă 

rog. De o oră discutăm pe un punct, vă rog frumos. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar nu l-ați întrerupt pe domnul primar. Atât vreau să 

mai precizez. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-dar nici pe dumneavoastră nu 

v-a întrerupt nimeni, vă rog frumos. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-deci,  din punctul nostru de vedere,  trebuie o 

prioritizare foarte atentă a obiectivelor de investiții, pentru care este necesară contractarea 

unor împrumuturi. Iluminatul public stradal se va putea face prin fonduri europene, nu 

anul acesta, nu anul viitor… 

Domnul Primar Cosmin Necula-cum să se poată, domnule? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-când vor fi disponibilități bănești. 

Domnul Primar Cosmin Necula-ați vorbit cumva cu Comisia Europeană? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-în ceea ce privește… 

Domnul Primar Cosmin Necula-ați vorbit cumva cu Comisia Europeană? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-în ceea ce privește, domnule primar, ca să nu mai 

existe suspiciuni  că aceste sume de bani se duc în pușculița dumneavoastră de partid, eu 

aș fi foarte atent la toate contractările pe care le vom face. 

Domnul Primar Cosmin Necula-vă spun cu toată sinceritatea că vă voi da în judecată 

pentru această afirmație. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar nu există, dați-mă în judecată. 

Domnul Primar Cosmin Necula-da. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin Necula-cu atât, cu o singură cerere. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-știți foarte bine că … 

Domnul Primar Cosmin Necula- că spuneți că am mințit. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-știți foarte bine că acest contract BERD nu se supune 

Legii achizițiilor publice. Știți foarte bine că este exceptat. 

Domnul Primar Cosmin Necula-bun și cum se desfășoară, domnule consilier? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-și atunci, oameni mai avizați decât mine vă pot 

demonstra oricând. 

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule, dar spuneți public. Nu spuneți bucăți de 

adevăr. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule primar, prioritizarea în acest moment, din 

punctul nostru de vedere, al consilierilor liberali, nu suntem de acord cu îndatorarea 

populației pentru a schimba niște beculețe în oraș și considerăm că sunt alte investiții, 

respectiv… 

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule, e sistemul de iluminat public, nu-s beculețe. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-străzi, ulițe, avem 70 de ulițe în municipiul Bacău. 

Apa nu este rezolvată și sunt atâtea alte probleme, câinii vagabonzi… 
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Domnul Primar Cosmin Necula-credeți că circul asta vă aduce voturi? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-câinii comunitari, alte probleme mult mai stringente 

pentru cetățenii municipiului Bacău. 

Domnul Primar Cosmin Necula-vi se pare că asta vă aduce voturi, circul ăsta? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-stați un pic,  domnule primar,… 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier, vă rog 

frumos. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu ați făcut nimic în acest an și vreți să ne îndatorați. 

Asta este concluzia,  în numele Partidului Național Liberal și al grupului consilierilor 

locali liberali, noi ne opunem… 

Domnul Primar Cosmin Necula -și a lui Mircea Ionescu Quintus. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-ne opunem la îndatorarea populației. În schimb, 

suntem de acord pentru orice fel de investiții, dar făcute cu cap. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-cu cap și ca un gospodar ce mi-aș dori să fiți,     mi-aș 

dori să nu ne mai angrenați în astfel de chestiuni, 13,5 milioane este o sumă destul de 

mare pe care o lăsați moștenire generațiilor viitoare, pentru că s-ar putea ca după acest 

termen de grație de trei ani, când dumneavoastră, există șanse foarte mari să nu mai fiți 

primar, să plătim noi toate aceste rate de la, așa, pentru niște beculețe colorate de prin 

oraș. Vă mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-un pic. 

Domnul Primar Cosmin Necula-o singură mențiune. Sistemul de iluminat public al 

unui oraș, nu-s beculețe pe străzi, domnule. Asta este unu. 

2.Vă rog să vă gândiți bine și o spun unui jurist, când faceți afirmații cu unde se duc banii 

și cum se duc banii, pentru că vă voi da în judecată, să probați. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-o să urmărim foarte atent, să știți. 

Domnul Primar Cosmin Necula-nu, nu, nu, cu ceea ce ați afirmat. Nu că o să mă 

urmăriți dumneavoastră de acum încolo. Urmăriți-mă și până acum. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule primar, dar asta este politica. 

Domnul Primar Cosmin Necula-urmăriți-mă și până acum. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-să știți că eu spun lucrurilor pe nume. Haideți să nu… 

Domnul Primar Cosmin Necula-minciunile sunt unele. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-păi, vă trebuie… 

Domnul Primar Cosmin Necula-pe de altă parte… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-este o afirmație asumată.  

Domnul Primar Cosmin Necula-haideți să vă mai spun… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel –am zis pentru a nu se ajunge la situația în care să 

credem așa ceva. 

Domnul Primar Cosmin Necula-dar n-aveți cum să credeți. Ce vreți să spuneți? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-pentru că sunt anumite voci care spun acest lucru. 

Domnul Primar Cosmin Necula-credeți că BERD-ul… 

Eu nu v-am întrerupt. Eu am avut bun simț… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-uitați-vă la Sfântu Gheorghe, că au fost niște 

probleme cu BERD-ul în care primarul de acolo a deturnat niște sume de bani. Să știți că 

m-am pregătit foarte bine pe această temă. 

Domnul Primar Cosmin Necula-dar vă rog frumos, faceți de pe acum plângere, 

domnule consilier. Vă rog, duceți-vă la D.N.A. 
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Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu îndatorați populația municipiului Bacău pentru 

niște beculețe, domnule primar.  

Domnul Primar Cosmin Necula-iar o luați cu beculețele? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel -despre ce vorbim? Și ați băgat spitalul, ați ajuns să 

băgați spitalul care are 7%, numai ca să ne luați fața. 

Domnul Primar Cosmin Necula-deci, domnule președinte de ședință, chiar nu …. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-în condițiile în care Primăria Municipiului Bacău nu 

are bani să reabiliteze un sediu de primărie, jumătate de milion de euro și … 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-vă rog frumos. 

Domnul Primar Cosmin Necula-lăsați că vă explic eu imediat cum e cu creditarea. 

Domnule consilier… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-haideți că dacă vorbim în… 

Și nu-mi place chestia asta.. 

Domnul Primar Cosmin Necula-imediat vă explic eu cu creditarea. Stați puțin. Numai o 

secundă. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-acum cad becurile pe stradă și haideți să mergem… 

Domnul Primar Cosmin Necula-acum ajungem și la problemele astea. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-haideți să mergem în oraș, mergem de mânuță 

amândoi și veți vedea că funcționează foarte bine. Și există și avarii bineînțeles, dar 

acestea sunt remediabile. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am două mențiuni. 

1.La ora 13.00 are loc o ședință în această sală, sala este antamată de o lună de zile. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-eu am terminat ce aveam de spus. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-și rugămintea mea este ca să încercați cât de 

cât să vă limitați. Și a doua mențiune este că, vă spun din cunoștințele mele personale,  

sistemul de iluminat public este praf. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-e Sahara. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă spun pentru că… 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier, ați spus că 

nu mai interveniți. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci este praf. Deci, în orice moment acest 

sistem poate pica. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-avem un Studiu de fezabilitate? 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-și asta, eu vă spun, nu. Eu vă spun… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dați-mi un act, așa e o părere personală. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier, ați spus că 

nu mai întrerupeți. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu vă spun din discuțiile pe care le port cu 

oamenii de specialitate din cadrul EON. Și ei au fost bucuroși și și-au făcut cruce că ne-

au predat acest sistem care trebuia într-adevăr preluat de ani de zile. Asta a fost 

precizarea mea. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnul Viceprimar Scripăț s-a 

înscris la cuvânt. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-vreau să mă adresez în special domnilor 

liberali. Ați condus orașul 12 ani de zile. Vorbiți acum de dezbatere publică? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-haideți, domnule Scripăț, de când sunteți la putere? 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-da… 
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Domnul consilier Miclăuș Daniel-ați fost de după revoluție, lăsați, suntem sătui de 

dumneavoastră. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnul consilier, vă rog 

frumos. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră vorbiți? 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-vreți să mă ascultați? Da? 

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, nu așa veți face voturi pe stradă. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-domnilor liberali… 

Domnul Primar Cosmin Necula-circul acesta pe care îl faceți să știți că nu vă aduce 

voturi. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-faceți tot trimitere că ați accesat fonduri 

europene nerambursabile. Numai că municipalitatea le-a plătit în cazul dumneavoastră. 

N-ați avut nici o investiție pe fonduri europene care să nu se întoarcă împotriva 

municipalității, datorită modului cum le-ați administrat și gestionat. Anul trecut… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel- avem colegi care pot răspunde, domnul Bîrzu. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-nu am nevoie de răspuns. Anul trecut am fost 

nevoiți să dăm 11 milioane de euro înapoi datorită faptului că lucrările nu s-au făcut în 

termen. La Insula de Agrement, strada Milcov, strada Ștefan cel Mare și acel Cămin 

pentru copiii străzii. 

Dumneavoastră acum, veniți să ne spuneți ce?  Că-s cele mai bune fondurile 

nerambursabile? 

Care… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-vă spun eu, că nu sunteți în stare să terminați nici ce-

am început noi. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-bun. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nici să tăiați pamblica. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnul consilier, vă rog 

frumos. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-vă frumos să rețineți, vă rog să rețineți… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu există administrație……vreți să luați 13,5 

milioane de euro cu beculețe…(neinteligibil, se suprapun trei luări de cuvânt). 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu- vă rog frumos, domnule 

Miclăuș. Gata cu circul. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu există așa ceva. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-deci, banii pe care i-ați luat dumneavoastră și 

faceți atâta uz, fonduri europene nerambursabile, de fapt îs rambursabile pentru 

majoritatea băcăuană. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel -e ca și cum ați sta cu chirie și vreți să vă  cumpărați o 

limuzină. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier.. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-să contractați un credit de la o bancă, cam așa sunteți 

dumneavoastră acum. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-ați venit cu fel de fel de proiecte…. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-supun la vot evacuarea 

dumneavoastră din sală. Câte milioane de euro s-au dat pentru Sala Polivalentă? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule președinte, dumneavoastră trebuie să 

conduceți… 
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Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-vă rog frumos. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-să conduceți, atenție… 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-da, conduc. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră trebuie să conduceți ședința imparțial. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-imparțial, da. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-imparțial, știți ce înseamnă? 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-dumneavoastră ați… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-adică trebuie să moderați, că pe domnul Primar    l-ați 

lăsat să spună ce a vrut. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-dumneavoastră ați spus că ați 

terminat. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar nu discutăm în contradictoriu, că dumneavoastră 

trebuie să conduceți ședința. Dacă știți s-o conduceți. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-da, da. 

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule Miclăuș…Îmi permiteți? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-este un Regulament, ne dați cuvântul, ni-l luăm. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-vă rog frumos, domnule 

Miclăuș. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-domnule Miclăuș, ași reținut ceva? Mai avem 

o lucrare în care ați batjocorit tot Bacăul, care se numește Modernizarea sistemului de 

termie. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dar, vorbeam de iluminat și de BERD sau despre ce 

vorbim acum? Da? 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-da, despre Modernizarea sistemului de termie. 

Nici o lucrare… 

Domnul Primar Cosmin Necula-am să vă explic eu imediat de el. Și o să văd ce 

argumente aveți. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-vreți opoziție? O să aveți opoziție. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-nu ați făcut nici o lucrare în municipiul 

Bacău… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-asta înseamnă opoziție, domnule viceprimar și 

domnul primar? Alte puncte de vedere. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-n-ați făcut… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-să spunem apăsat ceea ce credem. În numele 

cetățenilor. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-n-ați făcut nici o lucrare pe fonduri 

europene… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-ce n-am făcut, am făcut destule. Uitați că sunt și 

plătite astea…. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-care să nu fie în ancheta D.N.A.-ului. Deci, 

nici o lucrare care să nu fie anchetată de D.N.A. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-ascultați-mă un pic. Clădirea asta în care stăm noi 

acum e făcută prin fonduri europene? Păi despre ce vorbim, domnule? Chiar suntem 

copii? 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-asta-i făcută… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-100% fonduri europene atrase. 
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Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-asta-i făcută în parteneriat cu Consiliul 

Județean. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-sub media națională de 0,05 pe țară atras de Guvernul 

P.S.D. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-aveți curajul să mai vorbiți? Ce  să spuneți, 

domnule consilier? Ați condus orașul… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-facem opoziție când vreți dumneavoastră. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-12 ani. Ce ați făcut se vede. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-Bacăul a început, toți cetățenii municipiului Bacău 

îmi spun că chestiunea asta. Și i-o spun și domnului Primar. Dacă nu vede, să asculte 

foarte bine. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-doriți… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-deci, ne ducem la vale. Ce a fost Bacăul odată și ce 

suntem acum? Mergem în alte orașe, mergem în Iași, mergem în Brașov, vedem că 

înfloresc. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-domnule consilier,… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-noi vorbim despre beculețe. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-domnule consilier, dumneavoastră acceptați, 

eu pot să vă spun așa. Că răspund personal. Că iluminatul public în municipiul Bacău este 

o prioritate. N-o să facem cum ați făcut dumneavoastră… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-să faceți o dezbatere publică, să stăm de vorbă 

cetățenii. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-n-o să facem ce a făcut administrația 

Stavarache cu șpaga pe stâlp. N-o să ne găsiți. V-ați limitat… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-la ora actuală vorbim de soluții concrete pe… 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-da, soluții… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-să nu ne mai îndatorați, domnule. Trebuie să mai și 

plătim după ce că suntem vai de capul nostru. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-soluții concrete,  iluminatul în municipiul 

Bacău este o prioritate. Dacă chiar n-ați înțeles-o… 

Domnule Președinte? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-este o prioritate, dar nu prioritate zero. 

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-este o prioritate. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-vorbiți de investiții, de ce nu le terminați? 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier, domnule 

viceprimar… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-avem timp până mâine. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-să-i dăm cuvântul domnului 

Ghingheș. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule președinte, domnule primar, cu tot respectul, 

stimați colegi, eu mi-am spus punctul de vedere, mai departe vă urez succes în 

conducerea ședinței. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-da, vă mulțumesc frumos. 

Domnul Ghingheș. 

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-acum înțeleg eu de ce ieri v-ați 

arătat disponibilitatea pentru amânarea ședinței. 
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Domnul consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră parcă ați fost la P.D., nu? 

Dumneavoastră ați fost la Partidul Democrat, nu? Și atunci ce-mi dați mie lecții? 

Domnul consilier Dănilă Gheorghe-ați vorbit… 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-și ați ajuns la P.S.D. acum. 

Domnul consilier Dănilă Gheorghe-ați vorbit degeaba. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-nu-mi scoateți și mie o scrisorică, cum i-ați scos lui 

domnul Manolache? Sau ceva? 

Domnul consilier Dănilă Gheorghe-da, da. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-mai căutați, mai căutați. 

Domnul consilier Dănilă Gheorghe-ați vorbit degeaba. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-mai căutați, vă rog, că n-ați găsit. 

Domnul consilier Dănilă Gheorghe-aveți lipsă de respect. Dumneavoastră aveți o lipsă 

de respect crasă. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-eu refuz să vorbesc în contradictoriu cu 

dumneavoastră. Dați-mi o temă și atunci vorbim. Dați-mi o temă. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier, domnule 

Miclăuș, cât vreți să vorbim așa? 

Domnul consilier Miclăuș Daniel-dați-mi o temă. 

Domnul Președinte de ședință-Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule consilier,domnule 

Miclăuș, vă rog frumos. Un pic de respect. 

Domnul consilier Miclăuș Daniel- domnule președinte, cu toată stima. 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – vă rog! 

Domnul Consilier Local Cristian Ghingheș  - mulțumesc. Fac totuși apel la puțină 

demnitate. 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – scurt, te rog frumos! 

Domnul Consilier Local Cristian Ghingheș  - da. Vorbim totuși de îndatorarea 

cetățenilor astăzi și aș avea câteva întrebări punctuale vis-a-vis de credit, da? 

Împrumutăm 13,5 milioane. Care este costul acestei creditări? Adică la finalul perioadei 

cât vom da înapoi BERD-ului, pentru că aceasta este o întrebare cred că vitală astăzi. Și a 

doua întrebare este: ce cheltuieli din această suită de investiții puteau fi finanțate sau vor 

putea fi finanțate prin fonduri europene și dacă veți face eforturi în acest sens. Astea-s 

cele două întrebări. Mulțumesc. 

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula – cu privire la componenta 

pur financiară o să vă răspundă imediat domnul Administrator Public. Reiterez aceeași... 

aceeași teorie. Domnul consilier, da aștept de la dumneavoastră, dat fiind faptul că aveți 

cât de cât habar, mai mult decât alții de fonduri europene și de ce înseamnă accesarea de 

fonduri europene, m-aștept la... nu la ipocrizie, cum am avut parte până acum câteva 

momente. Este evident că dacă aveam aceste componente... 

Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel – ipocrizie e să se schimbe beculețe în Bacău. 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – haideți, vă rog frumos, domnule consilier  

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula – și nesimțire, vă cer scuze  

domnul Miclăuș și nesimțire nu doar ipocrizie. 

Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel – nesimțire e  să schimbăm beculețe în oraș. 

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula –domnule, ați băut ceva?  

Sunteți ...Ați pățit ceva? 

Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel – nu nimic. Domnul Primar... 

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula – domnul Consilier... 
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Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel – aduceți să vedeți... nu faceți față discuțiilor, 

domnule. 

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula – da... 

Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel – păi asta înseamnă opoziție. Trebuie să vă 

învățați cu noi... 

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula – la genul de tupeu pe care-l 

aveți, mi-e greu să...  

Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel –  deci, de astăzi înainte așa va fi opoziția în 

Bacău. V-o garantez eu. 

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula – domnul președinte, îmi 

permiteți totuși să...  

Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel – numai, că m-am săturat. Vine Crăciunul, 

puneți niște beculețe.. 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – domnule consilier, la ședința asta numai 

dumneavoastră ați vorbit. 

Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel – știți foarte bine că nu consum sau poate 

dumneavoastră, nu? Adică ducem în derizoriu... 

Doamna Consilier Local Dinu Ioana-Raluca – asta e opoziție sau ceartă? 

Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel – vorbeam de beculețe sau .... 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – domnul secretar, supunem la vot 

proiectul? 

Doamna Consilier Local Dinu Ioana-Raluca –ne-ați spus punctul de vedere vis-a-vis 

de investiție ... 

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula – încerc totuși să ... 

Domnul Consilier Local Cristian Ghingheș  - mă scuzați. Erau, totuși, două întrebări pe 

masă... 

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula – încerc să vă răspund, 

domnul consilier. 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – dar nu se poate, da? Din ce văd ori ne 

respectăm ori ne batem joc între noi. Vă rog frumos, domnul consilier... 

Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel – domnul președinte, dacă-i atrageți atenția și 

domnului primar...   

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – ați spus că nu mai  interveniți, vă rog 

frumos! 

Domnul Consilier Local Miclăuș Daniel – dacă-i atrageți atenția..., știți că vă respect 

foarte mult și ca sportiv și ca om. Dacă-i atrageți atenția și domnului primar ... vedeți și-n 

dreapta. Fiți și de dreapta, nu numai de stânga. Vă rog frumos! 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – Sunt și de dreapta. Auziți, domnul 

primar v-a lăsat să vorbiți, da? Și dumneavoastră ați vorbit toată ședința. Mai sunt și 

ceilalți colegi care vor să intervină. Vă rog frumos, domnul consilier!  

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula – bun. Acum, domnul 

președinte, dacă-mi permiteți să-i răspund domnului consilier local Ghingheș.  

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – vă rog. 

Domnul Primar al Municipiului Bacău, Cosmin Necula – cu certitudine când există 

soluții de finanțare europene, domnul consilier, cu certitudine vom apela la ele, dar se 

pare că mai este un element pe care Axa 4 îl poate prezenta și cred că și dumneavoastră 

știți, este faptul de investițiile ... sunt acele investiții pe care le poți face în față, după 
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aceea să vii cu o posibilitate de decontare cu privire la ele și știți și dumneavoastră 

această variantă. Sunt sisteme pe care nu mai stăm noi să mai așteptăm acum, de exemplu 

cum va fi acest Centru și Dispecerat Urban pe care îl avem proiectat de anul trecut și care 

poate să intre în vigoare pe baza acestei creditări și evident că vom lucra pe componenta 

asta a fondurilor europene. Dar ca să tăiem orice poveste demagogică și ipocrită, nu 

există fonduri europene pe care să le fi putut accesa și nu le-am accesat. Nu există fonduri 

europene pe care putea să le acceseze orașul și noi să nu le fi accesat. Sunt deja fonduri 

pe care le-am și câștigat și sunt etape intermediare pe care le parcurgem în continuare, 

domnule consilier. Și acum am să-l rog pe domnul Administrator Public să vă spună 

componenta financiară a acestui credit. 

Domnul Administrator Public Chindruș Romică – vom rambursa în perioadă de 15 

ani, respectiv 3 ani de grație și 12 ani perioadă de creditare, suma de aproximativ 72 de 

milioane de lei, reprezentând 13,5 mil. Euro creditul și 13 milioane lei dobânda. 

Domnul Consilier Local Cristian Ghingheș  - și costuri administrative? 

Domnul Administrator Public Chindruș Romică – în jur de 800, parcă, de mii de lei 

costuri administrative. 

Domnul Consilier Local Cristian Ghingheș  - mulțumesc. 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu –supunem proiectul la vot. Domnul 

secretar... 

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Popovici Nicolae-Ovidiu – Cine este pentru? 

Este cineva împotriva? 5 voturi împotrivă, 16 voturi pentru. Se abține cineva? Nu. 

Proiectul a fost aprobat.  20? Da dar am 15 voturi, nu-i o problemă. Deci având în vedere 

lipsa domnului Crețu, avem 15 voturi pentru și 5 voturi împotrivă. Proiectul a fost 

aprobat. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE - x - 

2. BOTOI ROMICĂ absent - - 

3. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
x 

- - 

4. CIOCODEI MIHAELA x - - 

5. COSMA ELENA x - - 

6. 
CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat din 

sală 
- 

- 

7. DĂNILĂ GHEORGHE x - - 

8. DIACONU EUSEBIU-IANCU x - - 

9. DINU IOANA-RALUCA x - - 

10. DRAGOMIR DOINA x - - 

11. FECHET MIRCEA - x - 

12. GHERASIM CONSTANTIN x - - 

13. GHINGHEŞ CRISTIAN -  x - 

14. IROFTE DUMITRU x - - 
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Cu 15 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu 

Eusebiu-Iancu dă cuvântul domnului Primar al Municipiului Bacău să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu 

Asociaţia Prevenirea Adicției și Comportamentului Adictiv Bacău (APACA), în vederea 

finanţării şi realizării în comun a proiectului local de prevenire ”2Ǟ # Atitudine 

Anticorupție”, ce se va desfăşura în perioada 13 octombrie – 08 decembrie 2017. 
 Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU. 

 

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Popovici Nicolae-Ovidiu – mai avem o 

jumătate de oră. Vă rugăm limitați-vă, vorbiți la obiect și nu repetați același subiect de o 

mie de ori. Din momentul asta o s-avem 19 consilieri, având în vedere că și domnul 

Fechet pleacă. Deci doi consilieri, domnul Crețu și domnul Fechet. 

 

Domnul Viceprimar al Municipiului Bacău Ștefan Daniel-Dragoș – da. Punctul 3- 

este vorba de un proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația 

Prevenirea Adicției și Comportamentul Aditiv Bacău în vederea finanţării şi realizării în 

comun a proiectului local de prevenire atitudine anticorupție, ce se va desfășura în 

perioada 13 octombrie – 08 decembrie 2017 în Bacău.     

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici – prezintă avizul de 

legalitate, favorabil. 

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală, Administratorul Public, Direcția Economică, Cabinet Primar). 

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului  

de hotărâre, favorabile. 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – discuții asupra proiectului? 

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici – deci nu sunt 

discuții asupra proiectului, nu? Bine. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Este 

cineva împotrivă? Se abține cineva?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

 

 

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA - x - 

16. LUCA VASILE x  - 

17. MANOLACHE CRISTINEL absent - - 

18. MICLĂUŞ DANIEL - x - 

19. PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE x - - 

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x - - 

21. STAN GABRIEL x - - 

22 ȘOVA-GÂȚU LAUR x - - 

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x - - 

 TOTAL 15 5 - 
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Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu 

Eusebiu-Iancu dă cuvântul domnului Primar al Municipiului Bacău să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului 

Bacău către SC Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de 

prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 

termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente perioadei mai 2016 – august 2017. 

Iniţiator – DL.COSMIN NECULA–PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Consilier Local Ghingheș Cristian – domnul președinte, îi acord cuvântul 

domnului viceprimar  x, y, z., dacă domnul primar nu e acolo. Haideți, vă rog. 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – nu stabiliți dumneavoastră. Până acum 

când s-a făcut circ, da, nu ați intervenit.  

Domnul Consilier Local Ghingheș Cristian – îmi pare rău, dar nu am făcut eu circ. 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x - - 

2. BOTOI ROMICĂ absent - - 

3. BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA x - - 

4. CIOCODEI MIHAELA x - - 

5. COSMA ELENA x - - 

6. 
CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat 

din sală 
- - 

7. DĂNILĂ GHEORGHE x - - 

8. DIACONU EUSEBIU-IANCU x - - 

9. DINU IOANA-RALUCA x - - 

10. DRAGOMIR DOINA x - - 

11. 
FECHET MIRCEA Plecat 

din sală 
- - 

12. GHERASIM CONSTANTIN x - - 

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x - - 

14. IROFTE DUMITRU x - - 

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA x - - 

16. LUCA VASILE x - - 

17. MANOLACHE CRISTINEL absent - - 

18. MICLĂUŞ DANIEL x - - 

19. PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE x - - 

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x - - 

21. STAN GABRIEL x - - 

22 ȘOVA-GÂȚU LAUR x - - 

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x - - 

 TOTAL 19 - - 
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Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – nu ați intervenit, da? Vă rog frumos! 

Domnul Consilier Local Ghingheș Cristian – Nu, nu, da... 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – datorită dumneavoastră a durat ședința o 

oră doar pe un singur punct. 

Domnul Consilier Local Ghingheș Cristian – era, mă scuzați, era discuția că la ora unu 

trebuie să terminăm ședința . 

Domnul Președinte Diaconu Eusebiu-Iancu – da, vă rog frumos. Până acum n-ați ținut 

cont că la ora 13,00 trebuie să eliberăm sala. Vă mulțumesc, domnul consilier. 

Domnul Primar al Municipiului Bacău Cosmin Necula – îmi cer scuze. Punctul  4 al 

ordinii de zi, da? Stimați... stimate doamne și stimați domni consilieri locali, ați avut 

documentele la mapă cu privire la acest proiect, dar, încă de la început, aș vrea să vă fac o 

serie de considerații de natură tehnică și juridică cu privire la întregul sistem de 

funcționare al Thermoenergy. Apropos de faptul că discutăm de unul dintre sistemele 

municipale și am să vă fac o poveste. Din păcate o să vă spun un fapt adevărat pe care îl 

trăim noi în momentul de față cu toții, într-un mod care îngroapă, într-adevăr, orașul și 

ăsta este genul de exemplu în care un oraș este îngropat de o moștenire a unor oameni 

care, încălcând legea penală, au făcut un mare proiect. În anul 2010, domnul Stavarache, 

reprezentant atunci al Partidului Național Liberal accesează de la Guvernul României și 

de la Uniunea Europeană 85 de milioane de euro pentru un proiect de termie. Proiect de 

termie, care părea iniţial foarte generos şi foarte bun. Refacerea sistemelor secundare, 

deşi noi avem magistralele praf, crearea şi aducerea unor grupuri de cogenerare noi, 

ecologizările haldelor de steril şi alte asemenea chestiuni. Din păcate, cererea de finanţare 

pe care a făcut-o domnul Stavarache şi am proprietatea cuvintelor pe care le voi spune, a 

fost un fals, o minciună. Dumnealui, împreună cu acoliţii, prezenta Guvernului României, 

organismelor intermediare şi Uniunii Europene, faptul că în municipiul Bacău, CET-ul de 

pe atunci, avea peste 70 de mii de abonaţi şi în acest context, Uniunea 

Europeană,împreună cu Guvernul României, vin şi oferă 85 de milioane de euro pentru 

un proiect care nu stătea nici pe departe aşa. La momentul respectiv, nu existau mai mult 

de 30 de mii de abonaţi, din scriptele şi din datele pe care le deţinem. Mai mult decât atât, 

ce prezuma acest proiect, şi asta înseamnă genul de gogoriţă  în care vii şi spui că vei face 

ceva minunat, dar de fapt iei nişte bani pentru camarila de partid sau pentru camarila 

proprie. Municipiul Bacău a luat aceşti 85 de milioane de euro să  bage într-un sistem, 

care are în momentul de faţă 16 mii de unităţi locative din 56 de mii. Scăderea din 2010 

până în momentul de faţă s-a făcut la 1000- 1500 de dezabonări, de debranşări, anual. În 

paralel  şi aici am să vă rog doamnelor şi domnilor consilieri locali să fiţi foarte atenţi, în 

paralel, domnul Stavarache împreună cu Consiliul Local de atunci, susţinea şi dădea 

bonuri pentru montarea de centrale termice individuale, populaţiei. Deşi  obiectivul 

principal al acestui proiect era branşarea populaţiei la Thermoenergy, la defunctul CET.  

Din  raportul  cauzal, depus pe masa instanţei de judecată, vreau să luaţi aminte aceste 

date. Judecătorul sindic reţine faptul că starea de insolvenţă şi de faliment a lui CET  

Bacău  era încă din anul 2008. Nu a contat acest lucru, s-a minţit în scripte, s-au depus la 

Uniunea Europeană proiecte şi s-au luat acei bani, s-a semnat cererea în 2010. Ca să vezi! 

Ce s-a întâmplat? CET-ul a intrat în insolvenţă şi apoi în faliment. S-a creat o nouă 

structură, Thermoenergy, având acelaşi obiect şi rezumând întregul sistem şi o spun 

tuturor cetăţenilor municipiului Bacău, sistemul pe care l-am moştenit noi toţi aici, din 

această sală, funcţionează pe următorul principiu: toţi locuitorii municipiului Bacău 

plătesc bani şi 15% din locuitori, beneficiază. Costurile pe care le avem cu acest sistem se 



35 

 

ridică undeva la 65-66 de milioane de lei anual. La gaze. Preţul doar la gaze, nu 

mentenanţă, nu altceva. Din cele 66 de milioane-70 pe gaz, Thermoenergy, singură, poate 

să susţină 24-25. Fac aceste afirmaţii în prezenţa domnului director de la Thermoenergy. 

Municipiul Bacău ar trebui să pună anual 44 de milioane de lei, cel puţin, deci circa 10 

milioane de euro  băgaţi în gaz, ca un sfert din municipiul Bacău să beneficieze, 

chipurile, de căldură şi apă caldă. Dar pentru că sistemul de conducte nu e refăcut, de 

magistrale, e o problemă dacă beneficiază sau nu. Mai mult decât atât, acest sistem, şi o 

să vedeţi tot felul de poveşti, la momentul depunerii cererii de finanţare, că AEROSTAR  

reprezintă echivalentul a 7 mii-8 mii de utilizatori, de fapt sunt 3 mii. Că avem nu ştiu 

câți copii care beneficiază, de fapt copiii erau cuantificaţi în cererea de finanţare şi la 

şcoală  dar şi acasă. Şi practic, Municipiul Bacău a luat 85 de milioane de euro, ca să facă 

un sistem, să bage într-un sistem, care este profund nefuncţional  din punct de vedere 

economic şi cu foarte multe dubii, din punct de vedere tehnic. Nu discutăm de cine a 

lucrat acolo. Faimoasele firme care săpau prin tot oraşul şi sapă prin tot oraşul. Dar nu 

putem, doamnelor şi domnilor consilieri locali, să nu ne aducem aminte şi să nu spunem 

lucrurilor pe nume şi să vă spun că de pe data de 23.06. 2016, din momentul în care am 

devenit eu primar şi dumneavoastră consilieri locali şi dumnealor viceprimari, noi, 

Municipiul Bacău, am plătit până în momentul de faţă 33,5 milioane de lei  datorii vechi 

la gaz, pentru că toţi am preluat un municipiu care avea datoriile la gaz neachitate din 

2014, dacă nu mă înşel, domnul director. Din 2014. Şi noi plătim datorii. Ca să fac un 

scurt rezumat al acestei poveşti liberale, avându-l în frunte pe domnul Stavarache, o 

poveste de 85 de milioane de euro aruncaţi în vânt, pe un sistem care este ineficient şi 

care înglodează oraşul, pentru că asta e realitatea, sistemul a funcţionat aşa, s-a făcut o 

cerere de finanţare în care s-a minţit că avem mulţi utilizatori. După aceea s-a făcut un 

sistem,  s-au băgat banii în nişte sisteme secundare, când ar fi trebuit să se facă sistemele, 

magistralele principale.  După aceea s-au  achiziţionat  nişte turbine, nişte 

turbogeneratoare şi un ciclu combinat, o poveste frumoasă, care trebuia finalizat şi 

recepţionat în 2014  şi pe care abia luna trecută l-am recepţionat şi n-a fost recepţionat 

oricum. A fost recepţionat cu nenumărate obiecţii, pentru că sistemul din punct de vedere 

tehnic şchioapătă, din ceea ce mi-au spus specialiştii. Asta este o poveste de succes 

liberală, avându-l exponent pe Romeo Stavarache şi grupul de consilieri locali de atunci, 

votând efectiv fără să se gândească o secundă că îngroapă acest oraş pe mulţi ani. Pe 

mulţi ani. Dar toate aceste chestiuni, pentru că eu nu o să vin niciodată în faţa 

dumneavoastră să fac acuze inutile şi după aia să zic că nu, am zis eu o aşa o formă. Eu 

dacă am o problemă pe care o descopăr şi care este penală, nu mă rezum la a face…a bate 

toba de campanie. Eu mă apuc să scriu. Şi exact ca în cazul gropii de gunoi, alt mare 

proiect al administraţiei liberale, unde, da, vă dau dreptate, cu greu închidem tot felul de 

porcării rămase în urmă şi în cazul acestei poveşti, a cererii de finanţare a lui 

Termoenergy, săptămâna viitoare voi depune această plângere penală. Pentru că tot ce s-a 

întâmplat acolo, toate minciunile spuse cu emfază, vom face un mare sistem… aduceţi-vă 

aminte de momentul 2012, dacă nu mă înşel, domnul Stavarache urla cât putea de tare că 

dă apă caldă gratuit. Dădea apă caldă gratuit? Nu. Nu era nimic gratuit, totul era pe banii 

noştri, numai că cineva a făcut lucrări de 85 de milioane de euro. Nu  a fost nimic gratuit, 

iar sistemul era nefuncţional încă de la început. Da, un sistem similar funcţionează de 

aproape 10 ani la Oradea, dar din ce îmi dau seama că acolo nu a fost făcut cu vădita 

intenţie de a frauda într-un fel sau altul ceva şi acolo funcţionează. Dar în general toate 

sistemele de acest tip, centralizate, în România, în momentul de faţă, au mari şi foarte 
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mari carenţe, pentru că a fost accesat un fond care prevedea doar reducerea noxelor, dar 

nu povestea absolut nimic  de eficienţă economică. Una dintre căile cele mai simple pe 

care le-aş fi avut ca primar era să punem această firmă în insolvenţă  şi după aia, pe buna 

tradiţie liberală, în faliment şi mai apărea încă una şi mai făceam o suveică. Dar n-am 

făcut aşa, împreună cu dumneavoastră am plătit datorii. Datorii rămase din urmă, 

minciuni ale unei administraţii, făcute faţă de cetăţenii municipiului Bacău, faţă de 

furnizorii de gaze, faţă de Guvernul României, faţă de Uniunea Europeană… minciuni! 

Uitaţi că minciunile astea se sparg acum. Buboiul se sparge. Iar cei care trebuie să 

răspundă, nu sunt doar cei care au fost la momentul respectiv liberali în consiliu, ci toată 

lumea care vine şi spune în momentul de faţă ce buni şi ce drepţi am fost noi şi ce bine 

am lăsat noi oraşul. Da, şi eu sunt nemulţumit de ritmul cu care se fac o serie de investiţii, 

mai ales în componenta drumurilor, sunt profund nemulţumit. Dar haideţi să ne vedem 

lungul nasului în momentul în care venim şi ţinem prelegeri de justiţie şi vedem că fix 

autorii noştri, dacă e să vorbim juridic, înaintaşii noştri au minţit şi au furat. Asta e 

realitatea, iar noi ceea ce facem în momentul de faţă, mai recunoaştem o tură de datorii, 

de pierderi pe  reţea de 25 de milioane de lei.  Doamnelor şi domnilor consilieri, acest 

CET ne costă anual 10 milioane de euro. Estimările specialiştilor făcute,  cei care au fost 

creatorii planului de mobilitate urbană, dau o estimare a podului peste Bistriţă, un nou 

pod peste Bistriţă, la 18 milioane de euro. La fiecare 2 ani, băgăm în Thermoenergy un 

pod peste Bistriţă, aproape în fiecare an băgăm un stadion, aproape la 2 ani de zile băgăm 

finalizarea Spitalului Municipal.  În ce? Într-un sistem a cărui concepţie a fost o 

minciună. Asta e realitatea şi astea sunt realităţile care dor şi astea-s sistemele 

municipale, nu doar chestiuni superficiale, realităţile unor date concrete. Şi în momentul 

în care recunoaştem aceste datorii care există, da, există, să ştiţi că recunoaştem pe de altă 

parte şi fără să vrem, ne însuşim minciuna în baza căreia domnul Romeo Stavarache a 

băgat 85 de milioane de euro, s-au irosit 85 de milioane de euro într-un sistem monstruos 

şi nefuncţional. Dacă nu am fi avut acei bani împrumutaţi, veneam în prima şedinţă de 

Consiliu Local şi vă spuneam: haideţi să închidem acest sistem. Vă dau concret exemplul 

Galaţiului. L-a închis anul ăsta. Şi am putea măcar cu jumătate din banii alocaţi acestui 

sistem anual, să punem centrale la toţi utilizatorii care nu mai au. Dar ca să vă daţi seama 

de paradoxul şi de demenţa în care am trăit, pe de o parte se accesau fonduri europene în 

care se spunea că va creşte gradul de racordare la sistemul de termie, pe de altă parte 

decidentul politic, Stavarache Romeo dădea bani pentru bonuri de centrală, să se 

debranşeze lumea în continuare. De ce? Pentru că asta înseamnă electoral. Electoral sună 

bine, electoral dă bine. Doamnelor şi domnilor consilieri locali, domnilor viceprimari, ne-

a pus cetăţeanul municipiului Bacău în fruntea acestui oraş  să ne asumăm şi lucrurile 

rele,  să ne asumăm şi lucrurile dure, nu să facem doar poveşti electorale şi combinaţii. 

Aici trebuie să luăm decizii bărbăteşti şi foarte sincere. Să oprim o dată lanţul acesta al 

minciunilor. Astea-s realităţile pe care le trăim şi astea-s realităţile lui Thermoenergy şi 

ăsta este motivul pentru care recunoaştem  datorii. De luni de zile ne chinuim pentru ca 

municipiul Bacău să nu rămână fără gaz. De luni de zile ne chinuim, de un an şi jumătate 

aproape ne chinuim ca acest sistem să funcţioneze. Unde sunt domnii liberali  care la 

momentul respectiv aclamau cu surle şi trâmbiţe minunata realizare? Tăcem mâlc, 

suntem sub covor, nu mai spunem nimic. Marele sistem centralizat  pe care s-a luat 

fonduri europene.  Dar asta-i realitatea fondurilor europene în municipiul Bacău: bani 

inutili, atraşi doar cu scop bine definit, a satisface nevoi personale ale decidenţilor şi în 

nici un caz interesul oraşului. Da…fonduri europene. Dar culmea, că în cazul ăsta sunt şi 
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fonduri guvernamentale. Pentru orice întrebare de natură tehnică, domnul director Palade, 

vă poate confirma ceea ce am spus şi cifrele pe care le-am dat, dar şi pentru orice 

lămurire necesară acestui… aprobării acestui proiect. Iar momentul în care am ajuns 

primar, doamnelor şi domnilor consilieri locali, am găsit sistemul ăsta de termie vraişte, 

hotărâri sau asumări ale primarilor greşite şi un munte de datorii, de 22,5 milioane lei. Şi 

le-am plătit. Am tăcut din gură şi le-am plătit, deşi şi eu mi-aş fi dorit ca acei bani, în loc 

să plătesc datorii, să refac, poate, sistemul de iluminat. Nu să iau credit. Rog Consiliul 

Local să aprobe prezentul proiect de hotărâre, în forma în care a fost prezentat. Vă 

mulţumesc.   

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de 

hotărâre, favorabil.  

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală, Administratorul Public, Unitatea Municipală pentru Monitorizare). Domnul  

Palade Radu Cristian, director SC Thermoenergy Group SA Bacău, prezintă raportul 

favorabil. 

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate  nr. 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu- Iancu – discuţii asupra proiectului? 

Vă rog, domnul consilier. 

Domnul consilier Ghingheş Cristian- foarte scurt. Bun, greaua moştenire, ne plângem 

de ea, dar care sunt soluţiile domnule Primar? În afară de achitarea datoriilor, este cu 

adevărat suportarea costurilor pentru montarea centralelor  la 16 mii de unităţi locative o 

soluţie? Ne putem asuma impactul de mediu pentru o astfel de măsură? 

Domnul Primar, Cosmin Necula – deci nu-i vorba  domnule consilier local, eu n-am 

spus acuma…n-am venit acum să mă plâng eu de greaua moştenire, pentru că puteam să 

mă plâng de greaua moştenire şi până acum. Am făcut aşa, un rezumat, datorită faptului 

că am văzut ipocrizia liberală în plină floare. Şi  am vrut să punctez totuşi, să ştim exact 

unde ne aflăm. Pe de altă parte, domnule consilier local, dumneavoastră ştiţi foarte bine 

că Municipiul Bacău a  luat 85 de milioane de euro, pe care Municipiul Bacău…în 

cuantumul căruia, timp de 5 ani de zile de la momentul recepţionării ultimului 

turboagregat…turbogenerator, nu turboagregat a Ciclului Combinat, adică de luna trecută 

în 5 ani, trebuie să-l ţinem funcţional.  Dar voi veni în faţa dumneavoastră cu un plan de 

măsuri foarte clare, în care da, am să vreau să văd şi din partea dumneavoastră asumarea 

pentru locuitorii municipiului Bacău, pentru binele lor. Nu problema impactului de mediu  

mă cutremură, v-o spun cu toată sinceritatea. 

Domnul consilier Ghingheş Cristian -  mă scuzaţi că vă întrerup, dar am vorbit mai 

devreme de problemele de la Spitalul TBC şi înţeleg, trebuie să combatem cumva 

efectele, dar haideţi să mergem şi pe cauze. 

Domnul Primar, Cosmin Necula – sunt de acord cu dumneavoastră, ca principiu sunt de 

acord cu dumneavoastră, dar totuşi acest proiect nu are  nici un fel de componenţă  de 

eficienţă economică, nu are, nu are fezabilitate economică şi atunci va trebui să ne 

asumăm…vor trebui asumate o serie de soluţii. 

Domnul consilier Ghingheş Cristian -   din discuţiile.. mă scuzaţi, din discuţiile pe care 

le-am avut şi la Thermoenergy, că sunt acolo în AGA…. 

Domnul Primar, Cosmin Necula- ştiu 
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Domnul consilier Ghingheş Cristian – ţin minte că am discutat despre aceea zonă de 

interes de încălzire. Şi am putea să ne asumăm asta, am putea. Chiar dacă este o măsură 

aparent… nu aparent…este o măsură nepopulară şi să obligăm o anumită parte a 

cetăţenilor să se branşeze la sistemul centralizat, tocmai ca să îl facem eficient economic 

şi…nu ştiu…să tindem spre modelul ăla al municipiului Oradea, pentru că este un 

exemplu  în ţară Oradea. 

Domnul Primar, Cosmin Necula – domnule consilier şi aceasta este o variantă, dar la 

momentul în care o să vin, şi este clar că pot să vin cu aceste soluţii pe bugetul anului 

viitor…în momentul în care o să vin în faţa dumneavoastră…şi acum, v-o spun cu toată 

sinceritatea, o să vedeţi dragi locuitori ai municipiului Bacău, pe decidenţii 

dumneavoastră politici cât sunt de puternici sau cât sunt de slabi, cât sunt de corecţi, sau 

cât sunt de demagogi, pentru ca asumările pe care va trebui să le facem atunci, domnul 

consilier, vor fi foarte drastice. Şi atunci vom vedea în faţa oamenilor, cine îşi asumă 

pierderi electorale, pentru un bine comun viitor. 

Domnul consilier Ghingheş Cristian – eu v-am spus care este poziţia mea. 

Domnul Primar, Cosmin Necula – am înţeles şi chiar o respect. 

Domnul consilier Ghingheş Cristian – de dragul cetăţenilor, pe termen mediu şi lung, 

ca să zic aşa… 

Domnul Primar, Cosmin Necula- exact asta am şi spus. 

Domnul consilier Ghingheş Cristian  - pentru că  pe termen scurt pare o….cum să zic… 

Domnul Primar, Cosmin Necula- va fi o pierdere electorală pentru fiecare. 

 Domnul consilier Ghingheş Cristian – da. 

Domnul Primar, Cosmin Necula - dar exact asta am precizat şi eu, ceea ce spuneți 

dumneavoastră.  

Domnul consilier Ghingheş Cristian – ca să-l faceţi eficient şi economic şi energetic şi 

pe partea de mediu 

Domnul Primar, Cosmin Necula-  da,  binele cetăţenilor va fi  pe termen lung, pierderea 

de voturi a decidenţilor va fi atunci. Şi vreau să văd atunci bărbaţii şi doamnele politicii 

băcăuane. 

Domnul consilier Ghingheş Cristian – mă scuzaţi, nu înţeleg de ce trebuie să spun eu 

asta, să vin eu cu ideea asta pe masă şi să nu o spuneţi dumneavoastră clar: oameni buni, 

avem o problemă cu sistemul centralizat de energie termică, astea sunt soluţiile şi facem 

dezbatere publică. 

Domnul Primar, Cosmin Necula – păi dar eu asta v-am spus, domnule consilier 

Domnul consilier Ghingheş Cristian- facem dezbatere publică şi vedem care sunt 

soluţiile. 

Domnul Primar, Cosmin Necula- domnule consilier, eu ca să pot să vin cu nişte 

propuneri în faţa dumneavoastră şi în faţa cetăţenilor, eu trebuie să le am fundamentate 

economic şi pe un buget pe care trebuie să îl aprob. Eu nu pot să vin aşa, voi face nişte 

chestii, nişte centrale. Nu, eu trebuie să vin şi să spun foarte clar am atâţia bani şi dacă 

dumneavoastră votaţi, vom lua următoarele decizii. Asta este o variantă ce aţi prezentat 

dumneavoastră Mai sunt încă 3, exact cel puţin 3 variante, dar toate cu costuri electorale 

mari, pe care o sa mi le asum prin propuneri. 

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu- Iancu  - rog pe domnul secretar să 

supună la vot proiectul. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici –Cine este pentru? Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 
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Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

 

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință, Diaconu 

Eusebiu- Iancu  dă cuvântul domnului  consilier Stan Gabriel   pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Pactului de Amiciție în 

vederea demarării procedurilor de înfrățire între municipiul Bacău, județul Bacău din 

România și municipiul Hrazdan, provincia Kotayak din Republica Armenia.  

Iniţiator – DL.  STAN GABRIEL  –  CONSILIER LOCAL 

 

Domnul consilier local, Stan Gabriel-  domnule primar, stimaţi colegi şi invitaţi, astăzi 

la mapă se află mai multe documente care justifică iniţiativa mea şi anume, aprobarea 

încheierii unui pact de amiciţie între municipiul nostru şi un municipiu reprezentativ din 

Republica Armenia, Hrazdan. Primele discuţii s-au purtat pe 23 septembrie 2016 în 

prezenta ambasadorului Republicii Armenia la Bucureşti, în biroul domnului primar. 

Nr.

crt. 
NUMELE ŞI PRENUMELE VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. BOTOI ROMICĂ absent   

3. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
x  

 

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. COSMA ELENA x   

6. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat din sală   

7. DĂNILĂ GHEORGHE x   

8. DIACONU EUSEBIU-IANCU x   

9. DINU IOANA-RALUCA x   

10. DRAGOMIR DOINA x   

11. FECHET MIRCEA Plecat din sală   

12. GHERASIM CONSTANTIN x   

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

14. IROFTE DUMITRU x   

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

16. LUCA VASILE x   

17. MANOLACHE CRISTINEL absent   

18. MICLĂUŞ DANIEL x    

19. 
PÂRÂIANU MĂDĂLIN-

NICOLAE 
x 

  

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

21. STAN GABRIEL x   

22 ȘOVA-GÂȚU LAUR x   

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 19 - - 
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Atunci, împreună ne-am asumat o agendă, care parțial  a fost respectată, recunoaşterea 

moştenirii culturale şi a patrimoniului comunităţii armene din municipiul Bacău, 

montarea unui monument comemorativ pe locul fostei Biserici Armeneşti. Proiectul este 

în lucru şi această înfrăţire. Eu vă rog să acceptaţi proiectul în forma prezentată, toate 

documentele sunt la mapă. A trecut un an şi sper ca de aici încolo, agenda să fie, de 

asemenea, respectată. Mulţumesc pentru atenţie. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – prezintă avizul de legalitate la proiectul de 

hotărâre, favorabil.  

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală, Administratorul Public, Direcţia Economică, Serviciul Cabinet Primar). 

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate  nr. 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu- Iancu – discuţii asupra proiectului? 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – supunem la vot proiectul.  Cine este 

pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 

 

Nr.

crt. 
NUMELE ŞI PRENUMELE VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. BOTOI ROMICĂ absent   

3. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA-CRISTINA 
x  

 

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. COSMA ELENA x   

6. 
CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat din 

sală 
 

 

7. DĂNILĂ GHEORGHE x   

8. DIACONU EUSEBIU-IANCU x   

9. DINU IOANA-RALUCA x   

10. DRAGOMIR DOINA x   

11. 
FECHET MIRCEA Plecat din 

sală 
 

 

12. GHERASIM CONSTANTIN x   

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

14. IROFTE DUMITRU x   

15. 
LAZĂR DOINA-

EMANUELA 
x  

 

16. LUCA VASILE x   

17. MANOLACHE CRISTINEL absent   

18. MICLĂUŞ DANIEL x    

19. 
PÂRÂIANU MĂDĂLIN-

NICOLAE 
x 

  

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   
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Cu 19  voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

 

 

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Diaconu 

Eusebiu- Iancu dă cuvântul domnului  Primar Cosmin Necula    pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind dispensarele medicale din 

Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului 

nr.12590/28.12.2010 

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Domnul Primar, Cosmin Necula- mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Prezentul 

proiect de hotărâre…aţi avut documentaţia la mapă…consider că este oportun. Este 

practic vorba de modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău, pe baza 

unor cereri. E vorba de schimbarea datelor de concesiune, de schimbarea titularilor, în 

cazul cabinetelor medicale. Reprezentanţii cabinetelor medicale, respectiv doamnele 

doctor, sunt prezente în sală.  În contextul în care consideraţi că este oportun, puteţi să 

aflaţi orice fel de detalii de la dumnealor, dar şi la compartimentul de specialitate al 

consiliului local. Vă mulţumesc. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de 

hotărâre, favorabil.  

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală, Structură Organizatorică Arhitect Şef, Director Executiv Adjunct Structură 

Organizatorică Arhitect Şef,  Compartiment Evidenţă Concesionări,).  

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate  nr. 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu- Iancu – discuţii asupra proiectului?  

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- să trecem la procedura de vot secret. 

Doamna consilier Dinu Ioana Raluca– S-a procedat prin vot secret, pentru   

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele 

medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Judetean Bacău în baza 

Protocolului nr. 12590/28.12.2010.   

   Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                1. Consilieri prezenţi:   19 

                                2. Numărul consilierilor care au votat: 19 

21. STAN GABRIEL x   

22 ȘOVA-GÂȚU LAUR x   

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 19 - - 

Nr. 

Crt PREVEDEREA CARE S-A   VOTAT 
       NUMĂR  VOTURI 
PENTRU CONTRA NULE 

   

1.  ART. 1 – Se aproba modificarea pozitiei nr. 19, Art. 2 

din Protocolul anexa la Hotararea Consiliului Local al 
19 0 0 
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Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se 

inlocuieste titularul cabinetului medical din str. Martir 

Horia, nr. 1, d-na Trişcaş Mioara, reprezentant legal al 

C.M.I. DR. TRIŞCAŞ MIOARA cu S.C. DR. IRINA 

VODĂ S.R.L. reprezentata legal de d-na Vodă Irina-

Cerasela, medic medicina de familie, in calitate de 

Administrator.  

S-A ADOPTAT 

2.  ART. 2 – Se aproba cesionarea Contractului de 

Concesionare nr. 68513/18.05.2011 incheiat intre 

Municipiul Bacau si d-na Trişcaş Mioara, reprezentant 

legal al C.M.I. DR. TRIŞCAŞ MIOARA catre S.C. DR. 

IRINA VODĂ S.R.L. reprezentata legal de d-na Vodă 

Irina-Cerasela, medic medicina de familie, in calitate de 

Administrator, in baza Contractului de vanzare-

cumparare praxis medicina generala autentificat sub nr. 

3079/27.09.2017 la Biroul Individual Notarial Zaharia 

Elena. 

S-A ADOPTAT 

19 0 0 

3.  ART. 3 - Durata concesiunii este de la data de 

01.11.2017 pana la data de 17.03.2033, celelalte clauze 

contractuale raman neschimbate. 

S-A ADOPTAT 

19 0 0 

4.  ART. 4 – Contractul de concesionare inceteaza de plin 

drept in situatia in care adjudecarea prin licitatie publica 

pentru vanzarea spatiului cu destinatia cabinet medical si 

a terenului aferent acestuia are loc inainte de expirarea 

perioadei stabilita initial in contract. 

S-A ADOPTAT 

19 0 0 

5.  ART. 5 – Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului 

Bacau sa perfecteze si sa semneze contractul de 

concesionare, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. 

DR. IRINA VODĂ S.R.L. reprezentata legal de d-na 

Vodă Irina-Cerasela, medic medicina de familie, in 

calitate de Administrator. 

S-A ADOPTAT 

19 0 0 

6.  ART. 6 – Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui 

Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului 

Evidenta Concesionari si persoanelor nominalizate la 

Art. 2. 

S-A ADOPTAT 

19 0 0 

7.  ART. 7 – Primarul Municipiului Bacau va aduce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul 

Sef al Municipiului Bacau – Compartiment Evidenta 

Concesionari. 

S-A ADOPTAT 

19 0 0 
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7. şi 8. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Diaconu 

Eusebiu- Iancu dă cuvântul domnului  Primar Cosmin Necula    pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 312/ 

06.09.2017 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Poliţiei Locale a 

Municipiului Bacău  

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Domnul Primar, Cosmin Necula- vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. E 

vorba de o serie de modificări şi acest proiect de hotărâre şi următorul, în vederea 

ajustării organigramei Poliţiei Locale pe necesităţile reale pe care le avem. Iniţiatorul 

acestui proiect sau cel care a propus, într-un fel sau altul, Primarului Municipiului acest 

proiect, domnul comandant Ene se află în faţa dumneavoastră, vă stă la dispoziţie pentru 

ambele proiecte, pentru orice fel de lămurire. Vă mulţumesc. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – aţi făcut referire domul Primar și aţi expus 

amândouă proiectele şi 7 şi 8. 

Domnul Primar, Cosmin Necula – da. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – deci, vorbim de amândouă proiectele şi 7 

şi 8, respectiv de modificare  a HCL-ului 312, prin care s-a aprobat organigrama  şi HCL 

362, prin care s-a aprobat Planul de ocupare a funcţiilor publice.  

Există avize de legalitate la proiectele de hotărâre 7 şi 8, favorabile.  

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei îşi dă acordul de susţinere pentru aceste 

proiecte de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală), Dl. Ene Constantin Florin, director Poliţia Locală a Municipiului Bacău, prezintă 

raportul favorabil. 

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate  nr. 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării 

proiectelor  de hotărâre, favorabile.  

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu- Iancu – discuţii? 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – nu sunt discuţii, astfel încât supunem la 

vot proiectele de hotărâre 7 şi 8. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține 

cineva? 

8.  ART. 8 – Prin grija D-lui Secretar al Municipiului 

Bacau prezenta hotarare va fi comunicata la Institutia 

Prefectului – Judetul Bacau in vederea verificarii 

legalitatii. 

S-A ADOPTAT 

19 0 0 

Nr.

crt. NUMELE ŞI PRENUMELE 
VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. BOTOI ROMICĂ absent   

3. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA-CRISTINA 
x  

 

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. COSMA ELENA x   
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Cu 19 voturi pentru, au fost aprobate proiectele de hotărâre 7 şi 8. 

 

9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Diaconu 

Eusebiu- Iancu dă cuvântul domnului  Primar Cosmin Necula    pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 288/ 

09.08.2017 prin care au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile 

publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin Necula – mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Prin 

prezentul proiect de hotărâre  vom face o serie de modificări  ale HCL 288 din 2017 cu 

privire la stabilirea salariilor de bază. Pentru orice lămurire, aparatul de specialitate al 

Municipiului vă stă la dispoziţie. Vă mulţumesc.     

 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – prezintă avizul de legalitate la proiectul de 

hotărâre, favorabil.  

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală și Poliţia Locală a Municipiului Bacău ). 

Se prezintă raportul comisiilor  de specialitate  nr.1, 2, 3, 4 şi  5 în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

6. 
CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat din 

sală 
 

 

7. DĂNILĂ GHEORGHE x   

8. DIACONU EUSEBIU-IANCU x   

9. DINU IOANA-RALUCA x   

10. DRAGOMIR DOINA x   

11. 
FECHET MIRCEA Plecat din 

sală 
 

 

12. GHERASIM CONSTANTIN x   

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

14. IROFTE DUMITRU x   

15. 
LAZĂR DOINA-

EMANUELA 
x  

 

16. LUCA VASILE x   

17. MANOLACHE CRISTINEL absent   

18. MICLĂUŞ DANIEL x    

19. 
PÂRÂIANU MĂDĂLIN-

NICOLAE 
x 

  

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

21. STAN GABRIEL x   

22 ȘOVA-GÂȚU LAUR x   

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 19 - - 
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Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu-Iancu – discuții asupra proiectului ? 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – nu sunt discuţii. Supunem la vot proiectul 

de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 

 Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

 

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre numărul 9. 

 

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Diaconu 

Eusebiu-Iancu  dă cuvântul domnului  Primar  Cosmin Necula  pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 289/ 2010 prin 

care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul  primar este ieşit din sală. 

 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x - - 

2. BOTOI ROMICĂ absent  - - 

3. BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA x - - 

4. CIOCODEI MIHAELA x - - 

5. COSMA ELENA x - - 

6. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN plecat 

din sală 
- - 

7. DĂNILĂ GHEORGHE x - - 

8. DIACONU EUSEBIU IANCU x - - 

9. DINU IOANA-RALUCA x - - 

10. DRAGOMIR DOINA x - - 

11. FECHET MIRCEA plecat 

din sală 
- 

- 

12. GHERASIM CONSTANTIN x - - 

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x - - 

14. IROFTE DUMITRU x - - 

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA x - - 

16. LUCA VASILE x - - 

17. MANOLACHE CRISTINEL absent - - 

18. MICLĂUŞ DANIEL x - - 

19. PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE x - - 

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x - - 

21. STAN GABRIEL x - - 

22. ȘOVA-GÂȚU LAUR x - - 

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x - - 

 TOTAL 19 0 1 
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Domnul Viceprimar Ştefan Daniel-Dragoş –  da, este vorba de un proiect de hotărâre 

privind modificarea HCL nr.289 din 2010, prin care s-au desemnat reprezentanţii 

Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Spitalului TBC. 

Aţi avut materialul la mapă.  

 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – prezintă avizul de legalitate la proiectul de 

hotărâre, favorabil.  

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală și Direcţia  Administrare Baze Sportive ). 

Se prezintă raportul comisiilor  de specialitate  nr.1, 2, 3, 4 şi  5 în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu-Iancu – discuții asupra proiectului ? 

Domnul consilier Ghingheş Cristian – da, aici, dacă se poate. Sunt doi reprezentanţi ai 

consiliului local acolo. De ce trebuie să fie amândoi de la PSD? Chiar avem persoane din 

sistemul medical, doctori şi din opoziţie. Vin totuşi cu propunerea să fie şi o persoană din 

opoziţie în C.A. al acestui Spital T.B.C. şi o propun pe doamna Lazăr de la PNL în acest 

sens, tocmai ca să oferim cetăţenilor garanţia că  deciziile se iau transparent acolo. Şi fac 

cumva şi un apel către colegii consilieri de la PSD, să permită intrarea unui consilier din 

opoziţie în C.A. la Spitalul T.B.C. Mulţumesc. 

Doamna consilier  Lazăr Doina – sunt în conflict de interese pentru că  sunt Şef de 

Secţie. Nu e voie. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici –nu puteţi să aveţi… 

Doamna consilier  Lazăr Doina – nu pot să fiu. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – deci doamna Lazăr refuză numirea. 

Domnul consilier Ghingheş Cristian –da, două secunde să ne consultăm. 

Doamna consilier  Dinu Ioana-Raluca – este /2006, Legea sănătăţii, Legea spitalelor în 

care  şefii de secţie şi directorii asimilaţi managerului, nu au voie să fie în consilii de 

administraţie. 

Domnul consilier Miclăuş Daniel – pe domnul Ghingheş, dacă tot a deschis subiectul, 

Cristian Ghingheş. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici –perfect. E propunerea dumneavoastră, 

domnul Miclăuş? 

Domnul consilier Miclăuş Daniel –da, domnul secretar. 

Doamna consilier  Dinu Ioana-Raluca – domnul preşedinte, cred că putem trece la 

următorul punct. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici –în locul cui, sau suplimentare? Cum vreţi? 

Domnul consilier Miclăuş Daniel – în locul unui consilier local P.S.D., nu? 

Doamna consilier  Dinu Ioana-Raluca – deci va fi trecut pe  buletinul de vot şi va fi 

supus la vot secret. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – exact. Deci, domnul Ghingheş urmează să 

fie trecut pe buletinul de vot şi consilierii, cei doi care vor întruni cel mai mare număr de 

voturi, vor fi desemnaţi. E bine aşa domnul Miclăuş? 

Domnul consilier Miclăuş Daniel – da. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – vă mulţumesc mult pentru înţelegere. 

Se trece la procedura de vot secret. 
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Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu-Iancu – dau cuvântul doamnei Dinu 

Ioana – Raluca pentru a prezenta rezultatul votului secret. 

Doamna consilier  Dinu Ioana-Raluca – S-a procedat prin vot secret,  pentru   

exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 

289/ 2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău 

în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                1. Consilieri prezenţi    -19 

                                2. Numărul consilierilor care au votat   -19 
 

Nr. 

crt. 

PREVEDEREA CARE S-A   VOTAT        NUMĂR  VOTURI 

PENTRU CONTRA NULE 
   

1.  Art. 1. Se modifică art. 1 alin. (1) din HCL nr. 289/ 

2010 și va avea următorul cuprins: 

”Art. 1 (1) – Se aprobă desemnarea următorilor 

reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului 

Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Bacău: 

 -Șova-Gâțu Laur; 

S-a adoptat 

17 2 0 

2.  -Pârâianu Mădălin – Nicolae; 

S-a adoptat 

15 1 3 

3.  -Vizitiu Cătălina – supleant; 

S-a adoptat 

18 0 1 

4.  -Ciprian Fantaza – supleant. 

S-a adoptat 

18 0 1 

5.  Ghingheş Cristian 

Nu s-a adoptat 

5 12 2 

6.  Art. 2. (1) Se modifică în mod corespunzător și 

prevederile art. 5 din HCL nr. 226/ 2016 privind 

modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al 

Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența 

organelor de conducere ale societăților comerciale, 

asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este 

acționar/ asociat. 

 (2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 289/ 2010 

sunt şi rămân în vigoare. 

S-a adoptat 

19 0 0 

7.  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția 

Administrare Baze Sportive. 

S-a adoptat 

19 0 0 
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8.  Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției 

Administrare Baze Sportive, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Bacău şi persoanelor nominalizate la 

art. 1. 

S-a adoptat 

19 0 0 

 

11.Se trece la punctul  11 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Diaconu 

Eusebiu-Iancu  dă cuvântul domnului  Primar  Cosmin Necula   pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza - Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire 

Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, specialişti din sănătate, Ansamblu Bucegi  III 

C, etapa 1, Bacău” si abrogarea HCL nr. 275 din 28.07.2017 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Viceprimar Ştefan Daniel-Dragoş – da, este vorba despre  un proiect de 

hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza - Studiu de 

prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire Locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, specialişti din sănătate, Ansamblu Bucegi  III C, etapa 1, Bacău” şi abrogarea 

HCL nr. 275 din 28.07.2017 . Aţi avut materialul la mapă.     

 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – prezintă avizul de legalitate la proiectul de 

hotărâre, favorabil.  

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală, Administratorul Public, Direcţia Tehnică şi Serviciul Tehnic-Investiţii). 

Se prezintă raportul comisiilor  de specialitate  nr. 1, 2 şi  5 în vederea avizării proiectului  

de hotărâre, favorabile.  

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu-Iancu – discuții asupra proiectului ? 

Da, vă rog, doamna consilier. 

Doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela -  eu aş vrea să vă întreb câte apartamente 

sunt ocupate de specialişti în sănătate în blocul dat în folosinţă Spitalului Judeţean de 

Urgenţă şi a doua întrebare, dacă ne poate spune domnul Viceprimar Ştefan Daniel-

Dragoş,  câte cereri avem pentru locuinţă din partea tinerilor care nu sunt în categoria 

specialişti în sănătate şi cum le soluţionează. 

Dl. Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș – referitor la prima întrebare, după cum știți 

doamna consilier, l-am dat în administrare Consiliului Județean, în speță Spitalul 

Județean poate să vă răspundă la această întrebare. 

D-na consilier Dinu Ioana-Raluca  - îmi permiteți să răspund eu? Momentan sunt 4 

locuințe ocupate de medici. Atâtea solicitări am avut. Ultima locuință, cheile pentru cel 

mai recent apartament, au fost înmânate luna trecută doamnei doctor Miron, angajată la 

cardiologie. Momentan sunt 4 medici care locuiesc sau urmează să se mute în acest bloc, 

pentru că atâtea solicitări am avut. Se pare că vom mai avea 2 solicitări de la medici 

ortopezi care au dat recent concurs de angajare pe post în Spitalul Județean și în funcție 

de fiecare solicitare, vom încerca să acoperim toate cererile. Vă mulțumesc. 

Doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela -  deci sunt 4 din 40 ocupate și 

dumneavoastră doriți construirea a încă unui bloc cu 22 de locuințe.  
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D-na consilier Dinu Ioana-Raluca  -da, dar pornim de la premisa că totuși în Spitalul 

Județean vor mai veni medici noi. 

Doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela -  dinafară. 

D-na consilier Dinu Ioana-Raluca  - dinafara cui? Dinafara județului sau care n-au 

momentan. Nu se pune problema dacă sunt dinafara județului. Condiția sau clauza, a fost 

ca un medic care ocupă un post în Spitalul Județean de Urgență Bacău, să nu aibă 

domiciliul pe raza municipiului Bacău. Nu a fost condiția din certificatul de naștere, să nu 

fie născut în Bacău. Practic sunt tineri care au studiat în București sau în diverse centre 

universitare și s-au întors în Bacău. Dacă nu au locuință, se angajează în Spitalul Județean 

și solicită locuință, li se înmânează locuință de serviciu. 

Dl. Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș – doamna doctor, referitor la a doua întrebare, 

după cum știți, au fost 175 de solicitări care au îndeplinit condițiile pentru locuințe ANL, 

105 au fost alocate prin ședința de consiliu local iar blocul de la Bucegi pe care  l-am 

predat Consiliului Județean nu-i putem schimba destinația, acolo pot locui doar cadre 

medicale. 

Doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela -   mulțumesc  frumos. 

Dl. Primar Cosmin Necula  - și dacă mai îmi permiteți, o singură precizare. La 

momentul în care va fi finalizat Spitalul ”Sfânta Maria” Bacău, adică Complexul 

Spitalului Județean cu Spitalul Municipal,   va fi o mare nevoie de medici și de cadre 

medicale.  

Doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela -  trebuie să  luați în calcul și exodul 

medicilor mai ales că or să scadă salariile din ianuarie? 

Dl. Primar Cosmin Necula  -îmi cer scuze, nu v-am întrerupt, doamna doctor. Înțeleg că 

aveți argumente, dar trebuie să fim pregătiți. Și faptul că, așa cum ați precizat 

dumneavoastră, există un exod al medicilor, trebuie să oferim noi, Municipiul Bacău, 

soluții ca să reușim să-i atragem aici și să-i ținem aici. În această cheie, avem aceste 

alocări pentru construcția de blocuri pentru specialiști în sănătate și reiterez că nu-i doar 

pentru medici. E pentru specialiștii din sănătate. 

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu-Iancu –supunem la vot, domnul 

secretar. 

 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici –Cine este pentru? Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

 Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x - - 

2. BOTOI ROMICĂ absent  - - 

3. BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA x - - 

4. CIOCODEI MIHAELA x - - 

5. COSMA ELENA x - - 

6. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN plecat 

din sală 
- - 

7. DĂNILĂ GHEORGHE x - - 

8. DIACONU EUSEBIU IANCU x - - 
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Cu 18 voturi pentru și o abținere, a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

 

12.Se trece la punctul  12 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Diaconu 

Eusebiu-Iancu  dă cuvântul domnului  Primar  Cosmin Necula   pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune 

pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole pentru UAT 

Municipiul Bacău.   

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin Necula – dacă îmi permiteți domnule președinte, înainte de a 

da curs proiectului, vreau să notăm hazliul situației în care ne aflăm astăzi la ședința de 

consiliu. Liberalii nu-și doresc instrumente liberale de creditare pentru iluminatul public 

iar un medic liberal votează, sau se abține, împotriva unui proiect….  

Doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela -  trebuie să  ocupați acel bloc. 

Dl. Primar Cosmin Necula  - …unui proiect care este destinat construcției de locuințe 

pentru medici. Aici suntem. 

Stimate doamne și domni consilieri locali, ați avut proiectul la mapă, proiect necesar 

pentru municipiul Bacău. Este vorba de aprobarea Planului de acțiune pentru protecția 

apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole pentru UAT Municipiul Bacău. Vă 

mulțumesc.   

 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – prezintă avizul de legalitate și raportul de 

specialitate  la proiectul de hotărâre, favorabil.  

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.). 

9. DINU IOANA-RALUCA x - - 

10. DRAGOMIR DOINA x - - 

11. FECHET MIRCEA plecat 

din sală 
- 

- 

12. GHERASIM CONSTANTIN x - - 

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x - - 

14. IROFTE DUMITRU x - - 

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA  - - x 

16. LUCA VASILE x - - 

17. MANOLACHE CRISTINEL absent - - 

18. MICLĂUŞ DANIEL x - - 

19. PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE x - - 

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x - - 

21. STAN GABRIEL x - - 

22. ȘOVA-GÂȚU LAUR x - - 

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x - - 

 TOTAL 18 0 1 
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Se prezintă raportul comisiilor  de specialitate  nr. 1, 2, 3, 4 şi  5 în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu-Iancu – discuții asupra proiectului ? 

Domnul secretar. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici –Nu sunt discuții. 

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 

 Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

 

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

 

13.Se trece la punctul  13 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Diaconu 

Eusebiu-Iancu  dă cuvântul domnului  Primar  Cosmin Necula   pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a ediției a 

X-a a concursului ”Cupa Bacăului la Înot”, ce se va desfăşura în perioada 28 – 29 

octombrie 2017. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x - - 

2. BOTOI ROMICĂ absent  - - 

3. BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA x - - 

4. CIOCODEI MIHAELA x - - 

5. COSMA ELENA x - - 

6. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN plecat 

din sală 
- - 

7. DĂNILĂ GHEORGHE x - - 

8. DIACONU EUSEBIU IANCU x - - 

9. DINU IOANA-RALUCA x - - 

10. DRAGOMIR DOINA x - - 

11. FECHET MIRCEA plecat 

din sală 
- 

- 

12. GHERASIM CONSTANTIN x - - 

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x - - 

14. IROFTE DUMITRU x - - 

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA  x - - 

16. LUCA VASILE x - - 

17. MANOLACHE CRISTINEL absent - - 

18. MICLĂUŞ DANIEL x - - 

19. PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE x - - 

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x - - 

21. STAN GABRIEL x - - 

22. ȘOVA-GÂȚU LAUR x - - 

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x - - 

 TOTAL 19 - - 
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Domnul Primar Cosmin Necula –mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin 

prezentul proiect, vin în fața dumneavoastră spre aprobare cu asocierea municipiului 

Bacău împreună cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport în vederea realizării în 

comun a ediției a X-a a concursului ”Cupa Bacăului la Înot” . Rog pe doamnele și domnii 

consilieri local să voteze prezentul proiect de hotărâre.  

 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – prezintă avizul de legalitate la proiectul de 

hotărâre, favorabil.  

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală și  Direcția Administrare Baze Sportive.). 

Se prezintă raportul comisiilor  de specialitate  nr. 1, 2, 4 şi  5 în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu-Iancu – discuții asupra proiectului ? 

Domnul secretar. 

 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici –Cine este pentru? Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

 Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x - - 

2. BOTOI ROMICĂ absent  - - 

3. BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA x - - 

4. CIOCODEI MIHAELA x - - 

5. COSMA ELENA x - - 

6. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN plecat 

din sală 
- - 

7. DĂNILĂ GHEORGHE x - - 

8. DIACONU EUSEBIU IANCU x - - 

9. DINU IOANA-RALUCA x - - 

10. DRAGOMIR DOINA x - - 

11. FECHET MIRCEA plecat 

din sală 
- 

- 

12. GHERASIM CONSTANTIN x - - 

13. GHINGHEŞ CRISTIAN x - - 

14. IROFTE DUMITRU x - - 

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA  x - - 

16. LUCA VASILE x - - 

17. MANOLACHE CRISTINEL absent - - 

18. MICLĂUŞ DANIEL x - - 

19. PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE x - - 

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x - - 

21. STAN GABRIEL x - - 
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Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

 

14.Se trece la punctul  14 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Diaconu 

Eusebiu-Iancu  dă cuvântul domnului  Primar  Cosmin Necula   pentru a prezenta 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu 

Federaţia Tinerilor din Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentului 

“ Summitul Tinerilor” , ediţia a II-a ce se va desfăşura în perioada 08-12.11.2017 la 

Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

 

Domnul Primar Cosmin Necula –doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul 

proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră, propunând  asocierea Municipiului Bacău 

cu Federaţia Tinerilor din Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a 

evenimentului “Summitul Tinerilor”, ediţia a II-a. Primul eveniment de acest tip a avut 

loc anul trecut la Timișoara. Acest eveniment se desfășoară în cadrul Capitalei 

Tineretului din România, Capitală a Tineretului  care este găzduită de către municipiul 

Bacău. Practic prin prezentul proiect de hotărâre finanțăm desfășurarea unui eveniment ce 

va aduce peste 300 de tineri în municipiul Bacău, tineri din România. Încă odată vreau să 

apreciez activitatea Federației Tinerilor, activitate desfășurată timp de un an de zile, 

activitate ce va continua până la momentul în care vom preda în mod efectiv Titlul de 

”Capitala Tinretului” și cred că și prin prezentul proiect de hotărâre, aceste evenimente și 

acest eveniment, ”Capitala Tineretului”, va fi încununat de succes. Reprezintă   dincolo 

de orice altă simbolistică, până la urmă, cunoașterea sau venirea a peste 300 de tineri în 

municipiului Bacău, din întreaga Românie. Vă mulțumesc.  

 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – prezintă avizul de legalitate la proiectul de 

hotărâre, favorabil.  

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îşi dau acordul de susţinere pentru acest 

proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și  Direcția Administrare Baze 

Sportive.). 

Se prezintă raportul comisiilor  de specialitate  nr. 1, 4 şi  5 în vederea avizării proiectului  

de hotărâre, favorabile.  

 

Domnul Preşedinte de şedinţă – Diaconu Eusebiu-Iancu – discuții asupra proiectului? 

Rog pe domnul secretar. 

 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici –Cine este pentru? Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

 

 Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

22. ȘOVA-GÂȚU LAUR x - - 

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x - - 

 TOTAL 19 - - 
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Cu 17 voturi pentru și o neparticipare la vot,  a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

 

Domnul Președinte de ședință Diaconu Eusebiu-Iancu – ședința Consiliului Local al 

Municipiului Bacău a luat sfârșit.  Vă mulțumesc pentru participare. 

Rezultatele de la  voturile secrete  au  fost citite  ulterior finalizării proiectelor respective. 

Acestea au  fost inserate imediat la punctele cărora aparțin  pentru menținerea cursivității 

și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.  

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal,  într-un exemplar. 

 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU     

       DIACONU EUSEBIU-IANCU                                   NICOLAE OVIDIU POPOVICI      

 

 

 
 

Întocmit: Nicoleta Matei, Maria Adomnicăi, Tincuţa Cobzaru, Teletin Olivia, Rodica-Florentina Tamba  

                 Ds.I-A-2/ Ex.1 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x - - 

2. BOTOI ROMICĂ absent  - - 

3. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA-CRISTINA 
x 

- - 

4. CIOCODEI MIHAELA x - - 

5. COSMA ELENA x - - 

6. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN plecat din sală - - 

7. DĂNILĂ GHEORGHE x - - 

8. DIACONU EUSEBIU IANCU x - - 

9. DINU IOANA-RALUCA x - - 

10. DRAGOMIR DOINA x - - 

11. FECHET MIRCEA plecat din sală - - 

12. GHERASIM CONSTANTIN x - - 

13. GHINGHEŞ CRISTIAN Nu participă la vot - - 

14. IROFTE DUMITRU x - - 

15. LAZĂR DOINA-EMANUELA Ieșită din sală - - 

16. LUCA VASILE x - - 

17. MANOLACHE CRISTINEL absent - - 

18. MICLĂUŞ DANIEL x - - 

19. 
PÂRÂIANU MĂDĂLIN-

NICOLAE 

x - - 

20. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x - - 

21. STAN GABRIEL x - - 

22. ȘOVA-GÂȚU LAUR x - - 

23. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x - - 

 TOTAL 17 - - 


