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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROCES VERBAL 

Nr.  65064  din  20.02.2020 

 

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

19.12.2019. 

Domnul  Primar  Cosmin Necula -     Rog asistenţa  să se ridice  în vederea  intonării 

imnului naţional. 

Se intonează imnul de stat. 

Domnul Primar  Cosmin Necula -   Vă mulţumesc.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI - 

Bună ziua.  În conformitate cu prevederile  art.133(2) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, a fost convocat  prin Dispoziţia nr. 2874 din 13.12.2019  a Primarului 

Municipiului Bacău , consiliul local în şedinţă extraordinară. În sală sunt prezenţi un 

număr de 14 consilieri locali   şedinţa  putându-și începe lucrările. 

Lipsesc: domnul consilier Botoi Romică (plecat în străinătate), domnul consilier Miclăuș 

Daniel, domnul consilier Ghiorghe Huluță, doamna consilier Lazăr Doina, doamna 

consilier Breahnă Pravăț Ionela-Cristina  și domnul viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș 

(ultimii 3 au intrat în sală ulterior). 

        Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal  al şedinţei  extraordinare din data de 

01.10.2019. 

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. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
absent    

3. BOTOI ROMICĂ absent    

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   
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Cu 5 voturi ”pentru ” și 9  abțineri procesul verbal al ședinței din data de 01.10.2019 nu a 

fost aprobat. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal  al şedinţei  extraordinare din data de 

07.10.2019 ora 9.00. 

Cine este pentru aprobarea procesului verbal din data de 07.10.2019 ora 9.00? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x    

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ absent    

 TOTAL 5 - 9 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
absent    

3. BOTOI ROMICĂ absent    

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x    

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ absent    

 TOTAL 5 - 9 
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Cu 5 voturi ”pentru ” și 9  abțineri procesul verbal al ședinței din data de 

07.10.2019 ora 9.00 nu a fost aprobat. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal  al şedinţei  extraordinare din data de 

07.10.2019 ora 12.00. 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

 

Cu 5 voturi ”pentru ” și 9 abțineri procesul verbal al ședinței din data de 

07.10.2019 ora 12.00 nu a fost aprobat. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal  al şedinţei   ordinare din data de 

31.10.2019. 

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. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
absent    

3. BOTOI ROMICĂ absent    

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x    

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ absent    

 TOTAL 5 - 9 
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Cu 5 voturi ”pentru ” și 9 abțineri procesul verbal al ședinței din data de 

31.10.2019   nu a fost aprobat. 

Dau cuvântul domnului  președinte de ședință. 

 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Mulțumesc domnule secretar general. 

Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în 

conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. 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, vă mulțumesc foarte mult 

doamnelor și domnilor consilieri locali pentru prezența dumneavoastră. Proiectul ordinii 

de zi transmis prin   dispoziția 2874 din 13.12.2019:  

 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
absent    

3. BOTOI ROMICĂ absent    

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x    

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ absent    

 TOTAL 5 - 9 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la 

Programul Termoficare si a eșalonării multianuale a implementării proiectului 

“Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU- Închidere inelara a 

magistralei SOFERT cu CORNISA” 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 
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Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală    și   Direcția Tehnică și este  

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 și 5. 

2.  Proiect de hotărâre  privind  rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de 

întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele 

vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pana la 

aprobarea noului cost de întreținere aferent anului 2020. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală    și   Căminul Pentru Persoane 

Vârstnice și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1, 2, 3, 4 

și 5.  

3.  Proiect de hotărâre  privind   asocierea Municipiului Bacău cu Asociația 

”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului 

”Microrevelion 2020” 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău   și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr.  1,  4   și 5.  

4.  Proiect de hotărâre  privind  ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie 

practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin 

indexarea cu indicele prețului de consum total 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală,  Unitatea Municipală Pentru 

Monitorizare și Direcția Economică  și este  transmis spre avizare comisiilor 

de specialitate nr.   1, 2, 3, 4  și 5.  

5.  Proiect de hotărâre  privind  darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 

ani, a unui birou situat în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul 

imobilului – Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău către Asociația Militarilor 

Veterani și Veteranilor cu dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – 

Izvorâtorul de Mir”.  

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 
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În sală intră doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela (15 consilieri prezenți) 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Există observații la ordinea de zi prezentată? Nu sunt 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: 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Compartiment Administrare și 

Inventarierea Patrimoniului și este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

6.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce 

aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău la data de 31.12.2018. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală,  Direcția Economică și  

Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și  este  transmis 

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5.  

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
absent   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA  x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   
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Cu 15 voturi ”pentru” a fost adoptată ordinea de zi. 

 

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

incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? 

 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -   Domnul secretar, la punctul 1 că-i legat 

de Thermoenergy, fiind membru AGA, mă abțin de la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Să se 

consemneze aspectul acesta. 

Doamna Consilier  Doina DRAGOMIR – la proiectul nr.2 mă voi abține de la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

cauza, motivul? 

Doamna Consilier  Doina DRAGOMIR – soțul meu lucrează acolo și să nu fie 

incompatibilitate. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-am 

înțeles. Domnul Bîrzu, supuneți la vot modalitatea de vot. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Imediat. Doamnelor și domnilor, supun 

discuției, aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate 

în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă dumneavoastră.  

Cine este pentru  această modalitate de vot? 

Se abține cineva ?  

Cineva împotrivă? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ absent   

 TOTAL 15 - - 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
absent   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA  x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   
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Nu, deci consemnați,   15 voturi ”pentru”   modalitatea de vot . 

 

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU 

dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la 

Programul Termoficare si a eșalonării multianuale a implementării proiectului 

“Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU- Închidere inelara a magistralei 

SOFERT cu CORNISA” 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Doamnelor și domnilor consilieri locali, proiectul  nr.1 privind aprobarea participării 

Municipiului Bacău la Programul Termoficare  este, poate fi considerat și motivul 

principal al ședinței. Este vorba de contribuția pe care o alocă Guvernul României la 

acest program. Noi am pus partea noastră de cofinanțare, suntem presați de timp. Practic 

guvernul așteaptă în momentul de față hotărârea dumneavoastră pentru a putea efectua 

plățile către prestatorul de servicii care a efectuat această rețea de termoficare, această 

închidere inelară, acest sistem de by passuri care în momentul de față  dau posibilitatea  

lui Thermoenergy să acționeze mai eficient fiind vorba de by passuri efectuate pe 

magistrale și în momentul în care are o avarie pe una dintre magistrale, nu vor rămâne 

toți consumatorii, cca.6000 de consumatori pe magistrală, fără agent termic. 

Suntem presați foarte tare de acest proiect. Guvernul, în momentul de față, așteaptă acest 

proiect de hotărâre pentru a putea fi semnat contractul de finanțare. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – Aviz  

favorabil  

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția 

Economică și Direcția Tehnică). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5).  

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU – nu există aviz la Comisia nr.5   pentru că ieri 

nu s-a îndeplinit cvorumul. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU – domnul secretar, ce facem în aceste 

condiții? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

proiectul nu poate fi supus dezbaterii pentru că nu are avizul comisiei – art.136(8). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU – aș propune să … 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ absent   

 TOTAL 15 - - 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –deci, 

eu aș propune să facem o pauză de 10 minute pentru…, până a depista unde sunt 

consilierii locali care compun această comisie și dacă nu obținem în 10 minute… 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU – păi vă spun eu că domnul Ghingheș, Miclăuș 

și Ștefan ieri nu au participat, drept urmare… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

domnul Ghingheș este. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – eu am semnat. Procesele verbale sunt 

semnate. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU –   domnul Ghingheș este astăzi dar comisia  s-a 

desfășurat ieri, da?  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bun, dar având în vedere că e vorba de o 

finanțare de două milioane de lei care se pierde dacă nu…Ar trebui găsită o soluție… 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Eu spun să-l sunați pe colegul dumneavoastră, 

să vedeți unde este ca să vină.  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Pe cine ? 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -Pe domnul Miclăuș. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Eu 

solicit, domnule președinte, o pauză de 10 minute…să vă căutați colegii și poate reușim 

măcar un coleg să-l depistăm și să vină să… 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Dar nu este normal. La comisie ar trebui să 

participăm toți, dacă suntem. Pentru ce mai facem comisie atunci ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, doamnelor și domnilor consilieri locali, 

esența acestei ședințe, raționamentul a fost exact acest proiect. Au mai venit mai multe ca 

să nu le mai pună pe data de 23 să avem mult prea multe pe ordinea de zi. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Plecați la unu noaptea,  pe 23…plecăm, adică, nu că… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, deci… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Riscăm în momentul de față să rămânem fără 

această…Păi mâine dimineață ar trebui să avem hotărârea la București, la Guvern. Nu am 

avut posibilitatea mai din timp, că o făceam mai din timp. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să vedem, e vorba de… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule președinte, dați pauză… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, să acordăm o pauză de 15 minute să 

putem găsi o soluție. 

(Revenire din pauză). 

A intrat în sală și domnul viceprimar Ștefan și puțin mai târziu și doamna consilier 

Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Păi, 

gata, e împlinit…Dar cum să nu? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Chemați-l pe Laur, au trecut 10 minute. O 

așteaptă pe Cristina. Nu începe fără Cristina. Vine? Deci reluăm ședința de consiliu local. 

Rămăsesem la avizul comisiei 5 și îl invit pe domnul Laur Șova- Gâțu să prezinte avizul 

comisiei 5. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Favorabil. 
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Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, mulțumesc. Discuții asupra 

proiectului? Constat că nu sunt discuții. Îl rog pe domnul secretar să supună la vot 

proiectul de hotărâre. Domnule secretar, supuneți la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Cine 

este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? Cu 15…16 nu? Câte? Cu 17 voturi ”pentru”…Păi da, cu 17. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Și câți sunt? 16 probabil. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Cu 

doamna Lazăr era 15. În sală sunt 16? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Cu tot cu doamna Lazăr sunt 16? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Cred 

că 17. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci cu 16 voturi… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- A, 

doamna Lazăr a ieșit? Uitați-o pe doamna Lazăr. 17. Deci la momentul votului doamna 

Lazăr era în afara sălii. Cât am avut? 16 consilieri în sală care au votat ”pentru”. Avem 

16 voturi ”pentru”. 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 15 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Nu participă 

la vot 
  

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x    

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Ieșită din sală   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 15 - - 
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2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU 

dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de 

întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice 

beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pana la aprobarea noului cost 

de întreținere aferent anului 2020. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. În 

primul rând mulțumesc pentru votul anterior, doamnelor și domnilor consilieri locali. 

Proiect de hotărâre privind  rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere si 

a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pana la aprobarea noului cost de întreținere 

aferent anului 2020. Punctul unu, da, m-am abținut. 15 voturi. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Cu 

15 voturi…Aviz favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și 

Căminul pentru Persoane Vârstnice). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5).  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții? Constat că nu sunt discuții. 

Domnule secretar, supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  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. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. 
DRAGOMIR DOINA Nu participă la 

vot 
  

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x    
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Cu 16 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU 

dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind   asocierea Municipiului Bacău cu Asociația 

”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Microrevelion 

2020”. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect de hotărâre privind   asocierea 

Municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a 

evenimentului ”Microrevelion 2020”. Același proiect ca și anul trecut. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz 

favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția 

de Asistență Socială a Municipiului Bacău). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 4 și 5).  

 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții? Poftiți, domnule Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, este lăudabilă această inițiativă. Noi 

am finanțat diverse acțiuni: și a seniorilor din Bacău și a tineretului, dar vreau să vin cu o 

propunere motivată de faptul că vrând-nevrând mandatul se apropie de sfârșit, ultimul 

revelion care-l petrecem în această formulă și aș propune, din puținul care-l avem sau îl 

identificăm, să oferim ceva de sărbătorile de iarnă și copiilor angajaților din primărie care 

îndeplinesc condițiile. Nu ne-am ocupat, sunt colegii noștri, am făcut diverse acțiuni, 

diverse proiecte și aș propune ca să ne gândim și la ei. Până luni să identificăm câți sunt, 

ce sumă ar însemna și vă rog să-mi acceptați, nu din motive populiste, ci așa consider eu 

că-i normal. Deci să fie și acordate niște cadouri pentru copiii salariaților și vă spun că 

merită, sunt foarte mulți pe la Spații verzi salariați care au retribuții relativ mici și ar fi o 

recunoștință din partea noastră. Vă mulțumesc.  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, sper că executivul a reținut propunerea 

sau domnul Scripăț putea face o inițiativă de proiect de hotărâre până luni. 

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - - 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dacă se dorește și mă adresez aici și 

domnului primar și dacă putem identifica la sfârșit de an niște sume, consider că sunt 

benefice. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da. Mai sunt… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule vice… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, poftiți, doamna Pravăț. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule viceprimar, mă 

gândesc că vă referiți la copiii salariaților care beneficiază de o remunerație redusă, 

undeva în jurul salariului minim pe economie, nu la toți copiii, nu? Sau, adică…nu mă 

refer la toți salariații. Mă gândesc că salariatul care are undeva la 5.000 – 7.000 net… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Poate să fie și o… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…nu poate să fie pe 

aceeași… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-…departajare. 

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Doamna Pravăț, copiii sunt egali, 

doamna Pravăț. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, mă refer…știți la ce 

mă refer. Mă refer la… 

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Veniturile părinților… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…contextul bugetar în care 

ne poziționăm astăzi și la faptul că se vor face niște eforturi. Și atunci mi-aș îndrepta 

privirea mai mult asupra copiilor angajaților care beneficiază de salarii reduse. 

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Părerea mea este că dacă… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dragi colegi, nu vi se pare că este total ne 

etic ceea ce discutăm aici?  

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- …copiii… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - E total ne etic, pe bune acum. Copiii 

angajaților să primească din partea consiliului local sau din partea bugetului local 

cadouri. De ce nu pentru toți copiii din oraș dacă facem lucrul acesta? Deci e total ne etic 

ceea ce propuneți dumneavoastră, îmi pare rău că vă spun. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să…sunt cam…din punctul meu de 

vedere, dacă sunt colegi, după ședință să rămânem dacă e…se poate face o inițiativă de 

proiect de hotărâre cum a spus și domnul  Cristi,  pentru mai mulți copii, nu numai pentru 

copiii salariaților. Da, bine. Dacă nu mai sunt alte discuții, îl rog pe domnul secretar să 

facă apelul pentru vot. Domnule secretar… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-  

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Cu 17 voturi…dumneavoastră domnule Ghingheș? 

 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Abținere. Este vorba de o finanțare 

nerambursabilă pe care o acordați pentru a o mia oară  fără concurs de proiecte. 

 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 
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Cu 16 voturi ”pentru” și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU 

dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie 

practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu 

indicele prețului de consum total. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Proiectul de hotărâre se referă la ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de 

SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele 

prețului de consum total. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă spun cu toată 

sinceritatea că nu mi-aș fi dorit să vin în fața dumneavoastră cu un astfel de proiect, dar e 

vorba de un indice de consum care este calculat de Institutul Național de Statistică. 

Institutul Național de Statistică ne-a indicat o serie de consumuri, deci practic un indice 

de consum mărit. Nu este vorba că vrem să creștem sau vă propun dumneavoastră o 

creștere de plan tarifar, ci este vorba de un efect al zonei macroeconomice prin care trece 

România. 

 

 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN   x 

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - 1 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz 

favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile.(Direcția Juridică și Administrație Locală, Unitatea 

Municipală pentru Monitorizare  și Direcția Economică). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5).  

 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții? Poftim, domnule Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Mi-ar plăcea să avem o discuție 

pe două paliere, ca să zic așa: pe de-o parte despre cum aceste tarife respectă ordinul 

ANRSC și pe de altă parte despre calitatea serviciilor de transport public local, pentru că 

atunci când vorbim de o indexare a preț…a tarifelor, trebuie să vorbim automat și de 

asigurarea unor condiții minime de calitate a serviciului public, de transport public local 

în municipiul Bacău. Și mă refer acum nu doar la frecvență, ci și la curățenia din aceste 

autobuze, pentru că avem doar autobuze în municipiul Bacău, la comportamentul 

șoferilor, la faptul că în plină iarnă, de exemplu, avem uneori autobuze pe care le vedem 

patinând în gol pentru că nu au…nu sunt echipate corespunzător pentru iarnă  și așa mai 

departe. Dar să revenim la tarife, în primul rând. Menționați în avizul de legalitate, pe 

bună dreptate, pentru că asta-i norma, ordinul ANRSC 272/2017 privind stabilirea 

acestor tarife la transportul public local. Și dacă ne uităm la definiția ”titlului de 

călătorie”, titlul de călătorie înseamnă nu doar abonament sau alte chestiuni periodice, ci 

înseamnă mai ales biletul procurat de la casa de bilete. Bun. Mergem mai departe și 

vedem în același ordin ANRSC că trebuie asigurate subvenții și pentru elevi și pentru 

studenți. Și așa cum știm, deja există hotărâre de consiliu local în acest sens pentru 

abonamente. Totuși, ordinul ANRSC face referire la titluri de călătorie. Asta înseamnă că 

atunci când un elev se duce la casa de bilete, trebuie să beneficieze de bilet la jumătate, 

chiar dacă are sau nu abonament. Deci dacă citim ordinul ANRSC, asta trebuie să 

înțelegem. Prin urmare, în această hotărâre de consiliu local ar trebui adăugat și titlul de 

”bilet” singular pentru elevi și studenți, 1,10 lei. Asta dacă vrem să respectăm ordinul 

ANRSC și legea, pentru că Legea Educației nu distinge, se referă la reducerea de 

minimum 50% pe transportul public local în comun și pentru elevi și pentru studenți, 

indiferent dacă vorbim de abonament sau de bilete singulare. Deci, acesta ar fi 

amendamentul meu: completarea tabelului cu item -”Bilet/ o călătorie elev sau student”, 

tarif propus 1,10 lei. Procedura o veți stabili ulterior, de decontare pe bază de tabel sau pe 

bază de registru electronic, mă rog. Dacă nu-l veți face dumneavoastră, îl vor face cei 

care vor veni după dumneavoastră, după anul 2020, acest registru electronic al celor care 

ar trebui să…mă rog, al elevilor sau al studenților, astfel încât să beneficieze de aceste 

tarife, nu cu tichete, ci cu cartele, chiar dacă e vorba de călătorii singulare, un ID unic 

pentru un elev, pentru un student, care să fie folosit și la bibliotecă, să fie integrat și cu 

alte instituții, dar asta-i altă discuție. Deci acesta-i amendamentul meu pentru intrarea în 

legalitate a acestui proiect astfel încât să fie respectată și Legea Educației dar și ordinul 

ANRSC. De asemenea, mă bucur foarte mult că ați acționat, domnule primar, când v-am 

atras atenția la ședința de săptă…, de luna trecută și că în sfârșit respectăm Legea 

Educației în ceea ce privește transportul public local în comun, mă rog, dumneavoastră 

ați prezentat-o ca pe o mare realizare, dar de fapt este intrarea în legalitate, dar mă bucur 

că s-a rezolvat până la urmă. Însă, haideți, vă invit să mergem până la capăt și…ca orice 
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bilet să fie redus la jumătate pentru elevi și pentru studenți pentru că asta e legea. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, am în… Domnule secretar, s-a înțeles 

amendamentul? Mai form…, puteți formula în scris să-l dați domnului secretar, că nu 

înțelege? Mai formulat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Modificarea tabelului de la articolul unu 

astfel încât să adăugăm un nou item în tabel -”Bilet/una călătorie- tarif propus practicat- 

de la 01.01.2020 - 1.10 lei”.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Valabil pentru elevi și studenți. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, bilet /o călătorie elevi/ studenți. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Toată lumea pentru amendament? Ce…Păi dar nu am înțeles. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? Uite, domnul Scripăț de exemplu s-a abținut și l-am văzut și data 

trecută. Și domnul Șova și doamna Dragomir? Cine s-a mai abținut? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Fiți foarte explicit. Pentru ce? Pentru 

proiect sau pentru amendament? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Am 

fost foarte explicit: pentru amendament, domnul meu. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci să intrăm în legalitate și să fie și un bilet 

subvenționat 50%, nu doar pe bază de abonament. Deci se duce elevul dacă are nevoie de 

o călătorie, să zicem că nu și-a făcut abonament, nu plătește 2,20, plătește 1,10, o 

chestiune absolut normală, nu-i…Intrarea în legalitate aici. Nu…Nu-i nici un motiv de… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar nu are cardul ăla? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun, are cardul dar există elevi care nu-și fac 

abonament. Însă…pentru că nu au nevoie. Dar poate că există un elev care la un moment 

dat are nevoie să meargă în celălalt capăt al orașului și are nevoie de o călătorie. Legea îi 

conferă acest drept: că trebuie să beneficieze de 50 % chiar dacă nu are abonament. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Mai 

supunem odată la vot că doamna Dragomir n-a înțeles. Doamna…Deci cine este pentru 

amendamentul ridicat de domnul Ghingheș? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- …..(în afara 

microfonului)…al reprezentanților Societății de Transport…Înainte de a lua o decizie… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Păi 

întrebați-l că-i în spatele dumneavoastră. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftiți. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă, noi trebuie să respectăm 

legea prin ceea ce decidem aici, după aceea este treaba executivului să se… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, eu nu 

voiam să discut cu dumneavoastră. Voiam, deocamdată v-am ascultat punctul de vedere 

și voiam să ascult și punctul de vedere al reprezentantului Societății de Transport. 
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Domnul Director al Societății de Transport Public Adrian BOTEZ- Eu nu văd 

personal de ce ar trebui un elev să achite acei un leu și zece bani atâta vreme cât are 

gratuit pe toate mijloacele de transport. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, ideea era următoarea: știu, este un 

argument valabil…. 

Domnul Director al Societății de Transport Public Adrian BOTEZ –Păi dacă e 

gratuit, de ce ar trebui să plătești? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Este un argument valabil, dar are gratuitate 

pe baza acelui card. Însă, repet… 

Domnul Director al Societății de Transport Public Adrian BOTEZ- Exact. Gratuit. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu poți…da, corect, argument valabil. Dar 

nu toți elevii își fac abonament pentru că nu au nevoie în mod curent, ci poate că într-o zi, 

sau într-o săptămână, sau o dată pe lună are nevoie de un bilet. 

Domnul Director al Societății de Transport Public Adrian BOTEZ- Păi și cardul… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Trebuie să… 

Domnul Director al Societății de Transport Public Adrian BOTEZ-…că acest card 

și-l procură o dată la începutul anului și ori de câte ori are nevoie pe parcursul anului îl 

folosește, o dată, de două ori. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun, dar nu toți… 

Domnul Director al Societății de Transport Public Adrian BOTEZ- Oricum e gratuit. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Sunt de acord cu asta, dar nu toți elevii fac 

asta. Asta voiam să subliniez. 

Domnul Director al Societății de Transport Public Adrian BOTEZ- Păi cine îi 

împiedică? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu contează, pur și simplu nu vor să facă 

acea procedură cu școala și au nevoie să zicem, de un bilet-două. 

Domnul Director al Societății de Transport Public Adrian BOTEZ- Dacă sunt așa 

comozi și nu vor, să plătească doi lei și douăzeci. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Mai e  problema, domnule director…De 

exemplu eu sunt elev la Suceava și vin în Bacău și îmi iau un bilet de elev. Am dreptul 

acesta, să-mi iau un bilet de elev cu jumătate de preț. 

Domnul Director al Societății de Transport Public Adrian BOTEZ- Doar pentru 

elevii domiciliați în municipiu… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu se aplică pentru cei din afară care nu 

învață în municipiul Bacău. Deci, condiția este să înveți în municipiul Bacău. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Noi îl subvenționăm pe ăla de la Suceava? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Nu, dar e valabil ce spune domnul… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- …eu înțeleg că este un efort suplimentar în 

plus pentru cei de la casierie, dar aceasta este o procedură ce trebuie… 

Domnul Director al Societății de Transport Public Adrian BOTEZ- Nu este nici un 

efort. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun, atunci dacă nu este nici un efort, haideți 

să o facem pentru că v-am spus rațiunea din spatele acestui amendament. Nu este…deci 

nu este un amendament senzațional, de schimbare a politicii bugetare sau de impact 

bugetar. Este un abonament…, un amendament de intrare în legalitate. 
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Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule Ghingheș, eu am înțeles 

amendamentul. Eu zic că e bine venit pentru că din 20.000 de elevi câți sunt, cu 

abonament sunt 7 – 8.000. Câți? Câți cu abonament, doamnă? 8.000. Mai puțin de 

jumătate. Înseamnă că pentru ceilalți e valabil… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc, domnule Bîrzu, ăsta-i 

argumentul, exact. Vă mulțumesc pentru cifre. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bine, atunci mai supunem o dată la vot 

amendamentul. Cine este pentru? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 6 pentru. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

 

Cu 6 voturi ”pentru” și 11 abțineri amendamentul domnului consilier Cristian Ghingheș 

nu a fost adoptat. 

 

 

 

 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU   x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 6 - 11 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Eu nu înțeleg un lucru: repetăm…deci 

repetăm un vot doar ca să nu treacă un amendament care este… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu, 

domnule Ghingheș, am repetat votul… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, serios acum, ați…Stați puțin, domnule 

secretar. Votul…Deci primul vot a fost favorabil, după aceea au început să apară 

discuțiile…Vă repet, dacă… 

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Dumneavoastră, domnule Ghingheș, 

dumneavoastră… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-…dacă această hotărâre de consiliu local va fi 

aprobată în forma actuală… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule Fantaza, domnule, stați că vorbesc eu. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-…nu va respecta rigorile legale. Va fi atacată 

în instanță. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule Ghingheș, primul vot nu a fost favorabil pentru că jumătate din consilieri nu au 

ridicat mâna. La al doilea vot, după ce au votat, au zis că: ”A, am votat pentru proiect”. 

Deci nu înțelegea nimeni pentru ce votează. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Nu, dar votul este secret, domnule secretar,  

la proiectul acesta. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă, să înțeleg că PSD-ul nu 

vrea să ofere elevilor, celor 12.000 de elevi care nu-și fac abonamente… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-…pentru că nu au nevoie de ele… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…deci nu v-am invitat la 

nici un dialog… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-…posibilitatea… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da? Dacă vreți să expuneți 

un punct de vedere… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar nu trebuie să mă invitați 

dumneavoastră… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…trebuie să și 

argumentați… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- De când trebuie să mă invitați dumneavoastră 

la un dialog? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- De când trebuie să mă 

interogați dumneavoastră pe mine, domnule Ghingheș?  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ideea era următoarea: 12.000… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- …de elevi nu beneficiază de abonamente și 

poate că din când în când au nevoie de călătorii. Acestea trebuie să fie subvenționate 

conform legii. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule președinte de 

ședință… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Legea Educației care nu distinge… 
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Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…și-a spus punctul de 

vedere… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- …nu distinge… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…s-a votat 

amendamentul… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-…între abonament sau titlu de călătorie. 

Conform ordinului ANRSC titlul de călătorie înseamnă abonament… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule Ghingheș… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-…înseamnă și card, înseamnă și bilet 

singular. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule Ghingheș… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, domnule Ghingheș, 

dacă vă încălzește cu ceva, vă votez amendamentul. Eu personal vă votez amendamentul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Hai, 

bine, treceți la procedura de vot secret. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Se trece la procedura de vot secret. 

Domnule Dănilă, vă rog împărțiți buletinele de vot. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Solicit vot din nou pentru că ați auzit: 

consilierii și-au schimbat opinia. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bine, 

haideți, mai votăm odată dacă vreți. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Amendamentul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Amendamentul, normal. Deci, cine este pentru a cincea oară, cine este pentru 

amendamentul ridicat de domnul Ghingheș? 7 voturi pentru. Aveți șapte voturi pentru. 

E 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. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU   x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   
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Cu 7 voturi ”pentru” și 10 abțineri, amendamentul domnului consilier Cristian Ghingheș 

nu a fost adoptat. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Restul sunt abțineri. Până la 17…deci… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da. Procedura de vot secret, vă rog. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vă anunț că nu voi vota acest proiect pentru 

că nu respectă rigorile legale și cele ale Legii Educației și cele ale ordinului ANRSC. Și 

voi face toate demersurile pentru a-l ataca în instanță împreună cu elevii și cu studenții. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - S-a procedat prin vot 

secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind  ajustarea 

tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 

01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total. 

 Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

                                         1. Consilieri prezenţi -17 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -17 

 
Nr.    

crt.             PROIECTUL CARE S-A  VOTAT 

        NUMĂR VOTURI 

PENTRU  ÎMPOTRIVĂ 

+ABȚINERI  

 NULE 

1. Proiect de hotărâre privind  ajustarea tarifelor la 

titlurile de călătorie practicate de SC Transport 

Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin 

indexarea cu indicele prețului de consum total. 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

S-a adoptat 

   12       4   1 

 

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU 

dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 

ani, a unui birou situat în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul imobilului – 

Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor 

cu dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”.  

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Proiect 

de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui birou situat 

în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul imobilului – Centrul de Afaceri și 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 7 - 10 
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Expoziții Bacău către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități ”Sfântul 

Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”. Avem doi reprezentanți în sală: este vorba 

de Asociația Veteranilor de Război care au fost în teatrele de operațiuni, deci discutăm de 

soldații români, de militarii români care au participat în teatrele de operațiuni în 

momentul de față și cei care au suferit dizabilități ca urmare a acestor conflagrații. Din 

punctul meu de vedere, consider că este corect și oportun ca să susținem pe militarii 

noștri români care s-au sacrificat pentru noi, pentru imaginea României și pentru 

menținerea acesteia pe o stare de demnitate. Cred că sunt unii dintre puținii români care 

în momentul de față s-au sacrificat pentru noi și ne-au reprezentat cu foarte multă cinste 

în afara granițelor României. Eu vă propun un vot favorabil, doamnelor și domnilor 

consilieri locali. De asemenea, reprezentanții Asociației se află în sală, pentru orice fel de 

lămurire necesară vă stau la dispoziție. 
 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz 

favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile (Direcția Juridică și Administrație Locală și 

Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5).  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții asupra proiectului? Constat că nu 

sunt. Domnul Ghingheș, n-am fost atent, îmi cer scuze. Domnul Cristian Ghingheș, vă 

rog. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ar 

plăcea să știu care sunt exact activitățile Asociației și ce se va  întâmpla în acest spațiu 

pentru că până la urmă vorbim de patrimoniul municipiului, trecând peste faptul că 

vorbim de Centrul de Afaceri și de Incubatorul de Afaceri care a fost transformat în 

ultimii doi – trei ani, de actuala administrație, într-un spațiu administrativ sau într-un 

spațiu în care să-și desfășoare activitatea tot felul de asociații și mi-ar plăcea de asemenea 

să remarc un aspect foarte interesant, o coincidență de altfel, nu cred că există vreo 

legătură între cele două aspecte: reprezentantul Asociației este fix domnul care 

săptămânal, din punctul meu de vedere, îl periază pe domnul primar la ”Ora primarului”, 

cel puțin așa observ din aceste acte. O fi vreo coincidență de nume - domnul Marius 

Apostol. Tocmai de aceea vă rog să-mi permiteți să pun aceste întrebări: ce activități se 

desfășoară în acest spațiu? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Înainte de a da…  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, spuneți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Înainte de a da cuvântul reprezentanților 

Asociațiilor pentru a vă explica ce face această Asociație, cine-i domnul Marius Apostol, 

ce se întâmplă cu veteranii noștri, ce au făcut dumnealor și ce activități vor face, 

permiteți-mi să vă fac o serie de mențiuni. Centrul de Afaceri și Expoziții, la momentul 

în care am ajuns primar, avea  o gaură de 15 milioane de lei, în momentul de față este pe 

plus, da? Și aici este marea diferență. Am căutat pe orice cale soluții pentru rentabilizarea 

acestor clădiri… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule primar, nu vorbim de Societatea 

Comercială, vorbim de spațiile de aici. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu discut de ceea ce am găsit aici. 



23 
 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vorbim de spații. Spațiile nu au treabă cu 

Societatea comercială. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu discut…Nu, nu, domnule Ghingheș, nu v-am 

întrerupt. Această societate administra spațiile, da? Și a ieșit în gaură. La fel, în gaură era 

și Teatrul de vară. Da? L-am rentabilizat și pe acesta și se autosusține în momentul de 

față. Mai fac și profit. Din acest punct de vedere v-am propus și cred că…cu siguranță mă 

voi ține de cuvânt, schimbarea denumirii acestui Centru de Afaceri în Centrul 

Administrativ și de Expoziții, ca să terminăm cu ”marile” afaceri care se făceau aici la 

Centrul de Afaceri. Atât de mari afaceri încât a fost o gaură de 15 milioane de lei pentru 

Municipiul Bacău. Și acum să-i rugăm pe reprezentanții Asociației să ne spună câteva 

cuvinte. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftiți, domnule Apostol. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ce coincidență de nume, mă scuzați. 

Domnul Raul SIMION- Am onoarea să vă salut, sunt adjutantul în rezervă Raul Simion, 

președintele sucursalei Asociației Veteranilor Militari și a Militarilor din teatrele de 

operații din Bacău. Domnul Apostol este într-adevăr președintele Asociației Veteranilor 

Militari, dumnealui  a înființat această Asociație, este în București. El este cel care ne 

susține pe noi, militarii activi sau cei în rezervă, în diferite demersuri în țară. Avem 

activități de comemorare a veteranilor de război chiar dacă ce facem noi este în paralel cu 

această Asociație a Veteranilor de Război. Diferența între noi și Veteranii de Război este 

următoarea: Veteranii de Război sunt acei domni în vârstă care au luptat în al doilea 

război mondial sau în primul, care au rămas,  noi suntem cei care am luptat în războaiele 

din Irak, Afganistan, Bosnia, Kosovo, deci războiul modern, să spunem într-un singur 

cuvânt. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Iar ”veterani” poate să însemne că sunteți în 

activitate în continuare. 

Domnul Raul SIMION- Categoric, sunt parte din colegii mei care sunt în activitate, eu 

sunt în rezervă începând de anul acesta, de la întâi aprilie, nu știu, m-au păcălit că am 

ieșit în aprilie la pensie sau nu, ideea a fost că am fost la întâi aprilie ieșit în rezervă. 

Activități care am făcut, ca să-i spunem și domnului consilier, de cinci ani de când ne-am 

înființat în județul Bacău, doamna directoare de la Căminul de Bătrâni, doamna Magda, 

poate să confirme că am avut trei activități: militarii au mers la Căminul de Bătrâni și au 

făcut diferite spectacole, diferite prezentări, am omagiat trei veterani de război. Chiar și 

domnul primar a participat atunci la una din activități. Și acum să trecem la sediu. De ce 

ne-ar trebui un sediu? Să avem și noi un loc unde să ne întâlnim noi, reprezentanții, parte 

din reprezentanți, că suntem prea…membri, pardon. Nu suntem, suntem 100 de membri 

la ora actuală și oricum spațiul este mic, dar măcar ca un centru administrativ, să avem și 

noi unde pune niște documente, că în rest, le țin la mine acasă și nu prea e corect să… 

Deci aduc, inclusiv documente justificative, faptul că sediul la ora asta se află la mine în 

apartament. Altceva dacă vreți să vă mai spun… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Mulțumim, domnule președinte. Trecem la 

procedura de vot. Domnule secretar, e vot secret? Vot secret, da? 

 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru 

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind  darea în folosinţă 

gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui birou situat în clădirea Incubatorului de Afaceri 

din cadrul imobilului – Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău către Asociația Militarilor 
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Veterani și Veteranilor cu dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de 

Mir”.  

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

                                         1. Consilieri prezenţi -16 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -16 

 
Nr.    

crt.             PROIECTUL CARE S-A  VOTAT 

        NUMĂR VOTURI 

PENTRU  ÎMPOTRIVĂ 

+ABȚINERI  

 NULE 

1. Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă 

gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui birou situat 

în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul 

imobilului – Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău 

către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu 

dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – 

Izvorâtorul de Mir”.  

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nu s-a adoptat 

   8       8   0 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, din păcate, stimați veterani, nu a trecut acest 

proiect. Am refuzat să…mai exact consiliul local a refuzat acordarea veteranilor de 

război un sediu, deși… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, care 

consiliu local? Jumătate din consilierii locali… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Îmi cer scuze, îmi cer scuze. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Jumătate din consilierii 

locali și-au exprimat votul ”pentru”. Sincer, adică… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Îmi cer scuze. Dar din păcate, n-a trecut. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- N-a trecut. O să mai reluați la următoarea 

ședință. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Am o singură întrebare către domnul secretar. 

Dacă va fi reluat…va fi repus pe ordinea de zi, acest vot nu poate fi vot la vedere? Până 

la urmă e normal să vedem cine-și asumă. Nu se poate legal să fie vot la vedere? Am 

înțeles. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bine… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Din păcate, jumătate din consiliul local nu a votat, 

pentru a fi foarte clar. 

Domnul Raul SIMION- Da, mulțumesc oricum, dar cu această ocazie aș vrea să vă 

propun, dacă se poate, la o întâlnire, cum o să considerați dumneavoastră, să vă 

prezentăm ceva imagini despre ceea ce fac militarii în Afganistan pentru ca românii, cei 

care stau în țară să-și poată desfășura activitățile în liniște, pe salarii mai mari, mai mici. 

Dacă sunteți de acord, aș putea să vin să vă fac o prezentare ime… inclusiv cu imagini 

reale, cum ne-am bătut cu talibanii și cum au explodat bombele în jurul nostru. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule președinte, mai faceți o… 

Domnul Raul SIMION- Vă mulțumesc. 
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Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- …mai faceți o revenire către consiliul local 

și pregătiți și o prezentare, da? Bine. 

Domnul Raul SIMION- Nu știu, prezentarea era doar așa ca titlu informativ, să știe cei 

care n-au vrut să aprobe…Vă mulțumesc oricum. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, bine, mulțumim. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Era un gest de normalitate pe care l-am făcut, 

dar… 

Domnul Raul SIMION- Asta e. Ghinion, ce să facem. Bun. Sănătate și sărbători fericite, 

Doamne-ajută! 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, părerea 

mea personală este ca domnii să vină să facă această prezentare și dumneavoastră să 

repuneți pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Asta am spus și eu, doamna Breahnă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dumneavoastră, domnule președinte de ședință, nu 

puteți pune pe ordinea de zi. Vă promit doamna consilier că voi repune pe ordinea de zi, 

pentru că nu mi se pare normal să tratăm veteranii de război ca și cum ar fi partea unui 

joc politic. Vă mulțumesc. 

 

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU 

dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce 

aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău la data de 31.12.2018. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de proiectul de hotărâre privind  

aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului 

Bacău la data de 31.12.2018. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz 

favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția 

Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5).  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții asupra proiectului? Poftim, 

domnule Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Da, vreau să vă aduc la cunoștință că prin 

dispoziția de primar din patru decembrie, am drept atribuții inventarierea patrimoniului, 

evidența patrimoniului, mișcările care au loc în patrimoniu. Am încercat să mă informez, 

această reevaluare este urmare a unui ordin de ministru, din 2008, trebuie să se facă la 

minim… minim la o perioadă de trei ani, poate să fie printr-un expert extern sau printr-o 

comisie internă. Această evaluare a fost făcută de o comisie externă și vreau să le pun 

niște întrebări dacă sunt aici sau poate cineva din cadrul primăriei poate să-mi răspundă. 

Materialul, sau patrimoniul Bacăului e destul de vast, sunt vreo 300 de pagini. Eu am 

parcurs așa, ca să spun, prin sondaj, doar ceea ce zic că cunosc mai bine: piețe, târguri, 

oboare și am constatat niște lucruri care nu mi le pot explica. Am avut anul trecut un 
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inventar în aprilie, cu tot patrimoniul, a urmat o evaluare. Nu întreb cât a costat 

evaluarea, dar aș vrea să-mi explice cineva dacă poate, cum s-au putut întâmpla niște 

diferențe foarte mari asupra evaluării. Am înțeles în lege: presupune inflația, alte 

considerente, gradul de amortizare, investiții noi și am câteva exemple care nu pot să mi 

le explic. Mai exact, cum s-a putut, dacă valoarea de inventar la un bun era șase lei s-a 

ajuns la 16.324 de lei asupra reevaluării. Sau de la o valoare de 47.000 a unui alt bun s-a 

ajuns la 251.000 și exemplele pot să le continui: de la 194 lei s-a ajuns la 66.461 de lei. 

Dacă sunt reprezentanți ai… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnul primar vrea să vă dea explicații. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, din ce am înțeles este vorba de un auditor 

extern care s-a ocupat de această expertizare, a acestor valori de inventar. Da, observ că 

au crescut o serie de valori, nu-i nici un fel de problemă. Dumnealor și-au asumat această 

expertizare, eu nu pot să comentez cu privire la valorile pe care le prezintă un expert 

autorizat, dar pentru orice lămurire doamna Buzdugan, doamna director Buzdugan, 

doamna director Zamfir vă pot da toate explicațiile cu privire la aceste… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da.  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftiți. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –Întrebare: un obiectiv de la valoarea de 

șase lei a ajuns la valoarea de 16.324 de lei. De la șase lei la 16 mii… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule viceprimar, care obiectiv? Pentru 

că e foarte interesant ceea ce spuneți și ar trebui răspunsuri în acest sens. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Uitați, de exemplu, chiar dacă e oarecum 

comic, la oborul de vite pe o suprafață de 50 de metri există un grup sanitar din 14 cabine 

care avea valoarea de inventar șase lei. Șase lei. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi și-i normal să aibă șase lei… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Păi nu-i normal, domnule primar…  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Era normal atunci, poate era normal. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ …dar urmare evaluării a ajuns la 16 mii. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți că vă răspunde doamna director… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dacă ar fi fost ceva investiții aș crede. Dar 

vă mai spun cu această ocazie că acel târg auto care aduce…aduc…sume foarte mari la 

bugetul local este total neglijat. Dacă mergeți acolo să vedeți cam ce se întâmplă, care 

sunt cheltuielile, care sunt veniturile și care-i implicarea administrației spre acel obiectiv 

o să-mi cam dați dreptate. Altă…altă poziție… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Numai o secundă, raportat la acest lucru vă pot 

informa: cât de curând va fi prezent și sistemul de camere de luat vederi pe tot ceea ce 

înseamnă componenta de târg auto. Mai mult decât atât, au fost făcute și în cursul acestui 

an și în cursul anului trecut o serie de evaluări, verificări, controale din care au reieșit o 

serie de dispoziții. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Poate nu știți, camere de luat vederi sunt 

și acum, domnule primar. Nu vorbim de controale, eu am întrebat punctual… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- E vorba…Camere de luat vederi sunt puse din 

momentul în care am ajuns eu primar, domnule viceprimar. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Păi sunt acum. Nu aia e o problemă. Eu 

am întrebat ce s-a întâmplat cu această mișcare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Întregul sistem nu este centralizat la Poliția Locală 

în momentul de față, ca să știți. La asta mă refer. 
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Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să revenim la problema evaluării… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dacă-mi răspunde cineva. Mi se pare…mi 

se pare… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Vă 

răspund eu, domnule…Deci, această expertiză a fost făcută de un expert autorizat care 

răspunde atât cu profesia, cât și cu responsabilitatea care i-o dă autorizarea. Ar trebui să 

ne punem întrebarea de ce până acum acel obiectiv, deși a trecut sub atâtea administrații 

și sub atâtea conduceri celebre ale municipiului Bacău, a rămas și a fost evaluat la șase 

lei. Pentru că eu nu cred că o clădire compusă din pa…șase…din 16 încăperi poate să 

coste șase lei. Deci, acum s-a reabilitat și s-a readus la valoarea inițială. Că, de-a lungul 

vremii, cei care au răspuns de patrimoniu l-au lăsat la șase lei, e problema lor. Dar acum 

și-au asumat un expert contabil. Dacă dumneavoastră aveți…un expert evaluator… Dacă 

dumneavoastră aveți cunoștințele necesare, pentru că nici doamna Buzdugan nu vă poate 

răspunde pentru că…experiența și cunoștințele necesare unei evaluări stau la baza unui 

concurs sau unui examen pe care dumnealor îl susțin în fața unor foruri competente. 

Acum eu nu cred că eu, sau dumneavoastră, sau altcineva are cunoștințele necesare să 

combată o expertiză de evaluare, mai ales că aici este o situație de fapt care frizează 

ridicolul: să ții la șase lei o clădire de 16 încăperi… e discutabil. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule secretar, răspunsul 

dumneavoastră e că eu n-o să votez că va răspunde o comisie. O să votez…dacă răspunde 

acel expert, trebuia să nu mai veniți în consiliul local. Noi când ni-l asumăm trebuie să 

știm ce ne asumăm. Vă mai dau, dacă vreți, un exemplu care-i de altă natură: teren micro 

piață CFR - o suprafață de 286 metri situată în cartierul CFR, strada Vasile Pârvan care 

avea valoare de 46.710 lei și a apărut cu 251.010 lei. Acolo de fapt e un teren, sunt niște 

mese de beton, darea în folosință – din 1957, cam de-o seamă cu mine, nu s-a întâmplat 

nimic și nu că s-a dublat, s-a făcut aproape de…cinci ori a crescut valoarea. Și aici vreau 

să vă mai atenționez ceva: domnule primar, cu rezerva de apă ați desființat acea piață, 

adică ați distrus totul, a apărut un bazin. Nu contest lucrarea Rezerva de Apă, dar contest 

că noi trebuia să urmăm o procedură. Aveam un mijloc fix acolo. Trebuia să se întâmple, 

noi știm din cadrul proiectului. Acum acolo a dispărut totul, este în inventar, s-a dus 

comisia de inventariere, dar n-a mai găsit nimic să inventarieze. Eu ca președinte ce să le 

spun? Dumneavoastră ce să vă spunem? Acum încearcă domnul secretar nu știu ce. 

Explicați-mi, domnule secretar, cum s-a ajuns de la 46.710 la 251.010 lei. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Eu vă 

repet că această evaluare a fost făcută de un expert. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Expertul să vină în fața noastră și să 

răspundă la aceste întrebări. Acum nu ne puneți pe noi să votăm ce a gândit expertul. Noi 

dacă votăm, ne asumăm. Ca să ne putem asuma trebuie să avem niște explicații. Și sunt 

foarte multe în oraș. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Pe 

dumneavoastră vă deranjează că e mai mult, sau trebuia să fie mai puțin, sau cum, nu 

înțeleg. Care-i problema? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu, poate să fie mai mult, sunt și cazuri 

inverse care s-au petrecut. Fiindcă orice obiect de inventar, mijloc fix are… se 

amortizează în timp. Probabil așa s-a întâmplat cu grupul ăla sanitar, dar acum s-a 

amortizat. N-am investit nimic și a apărut cu o sumă de 160 de ori mai mare sau aici de 

cinci ori mai mare la un teren în care nu s-a întâmplat nimic. Și vreau un răspuns de la un 
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expert că bănuiesc că acest audit s-a făcut pe niște bani. Aproape cum am făcut Registrul 

Spațiilor verzi și nu folosește la nimic, deși l-am plătit, cum am…a fost o tentativă de 

intabulare a terenurilor din municipiul Bacău pentru cetățeni cu titlu gratuit și nu s-a 

întâmplat nimic, probabil noi am dat niște bani aici, nu știu suma. Nu contest suma, nu 

contest calitatea experților, dar să vină și să ne explice exact ce se întâmplă cu 

patrimoniul nostru. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bun, domnule Scripăț, s-a înțeles. Haideți 

să vedem dacă… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Doamna Buzdugan, puteți adăuga ceva 

la… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sau doamna Zamfir. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Sau doamna Zamfir dacă… 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- Reevaluarea bunurilor din patrimoniul 

UAT nu s-a efectuat niciodată. Curtea de Conturi ne-a impus mereu să se facă această 

reevaluare. De asta există această discrepanță, de la șase lei la suma care ați sesizat-o. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, niciodată nu s-a făcut, da? 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- Da, terenurile au fost înregistrate, s-a 

făcut doar cu indicele de inflație în contabilitate dar din 2005, din cunoștințele mele, știu 

că nu…din ce mi-au zis colegii, pentru că nu eram, terenurile au fost foarte multe la un 

leu înregistrate. Atunci, aduse la valoarea justă, da, valoarea de înlocuire, de piață, toate 

metodele pe care le-a folosit expertul evaluator care este atestat ANEVAR și răspunde 

pentru… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Își asumă responsabilitatea. 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- …sumele care sunt…astea au reieșit. 

Da, da. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu vă supărați, dar care e expertul? Deci, eu, 

în proiectul acesta de hotărâre, nu văd… 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- Cum îl chema? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci nu văd numele expertului. 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- Procedura era începută… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Aveți… 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- Nu mai știu…39.000 lei a fost 

contractul. 

Doamna Cristina BUZDUGAN -39.000 de lei contractul. A fost semnat în 25.02.2019. 

Ordinul de începere pe 07.03.2019. Acestea sunt datele referitoare la contract. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Expertul fiind…cine? 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- Am un lapsus. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci cine-i expertul? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Îi găsiți ștampila în 

proiectul de hotărâre, domnule Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Păi nu, dar vreau să aud un nume, nu…Și eu 

văd ștampila. Vreau să aud un nume. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Pentru plângerea penală să fie. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, domnule primar, punem întrebări. E 

normal. Dacă acel expert nu este în fața noastră… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- …punem întrebări. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dacă acest…dacă acest expert n-a venit 

astăzi…Normal să punem întrebări. Și mi se pare foarte cinstit ceea ce v-a spus domnul 

Scripăț în legătură cu bunul fix din cartierul CFR. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mie mi se pare complet o aberație, dar… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu știu dacă ați auzit, dar dumneavoastră ca 

primar… mă rog, administrația locală ar trebui… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule președinte, m-am 

înscris și eu la cuvânt. Ca idee. Da? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- …ar trebui să asigure o descentralizare a 

serviciilor publice. Piețele nu trebuie… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Asigurăm un pic de 

disciplină. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Într-un oraș nu trebuie să avem doar o piață 

ca toată lumea să circule kilometri întregi într-o zi. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule Cristi… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- N-avem doar o singură piață. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -…trebuia să-mi cereți cuvântul, domnule 

Cristi, da? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Îmi cer scuze, da. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Doamna Breahnă s-a înscris la cuvânt. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna director 

economic, procedura de reevaluare s-a derulat pe parcursul anului 2019, iar noi aprobăm 

astăzi valorile reevaluate valabile la 31.12.2019, de acord? În acest sens vă rog frumos să 

refaceți proiectul de hotărâre, da, și expunerea de motive, poate și alte documente în 

sensul în care să reevaluăm, să aprobăm, pardon, valorile reevaluate ale bunurilor ce 

aparțin domeniului privat al municipiului Bacău la data de 31.12.2019. 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- S-au folosit valorile din contabilitate 

la data de 31.12.2018.  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Am văzut lucrul acesta, dar 

noi aprobăm valoarea valabilă la 31.12.2019, nu? Am văzut ce valori ați utilizat ca bază 

de referință, dar nu știu, aici mă refer la…  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Nu, dar noi suntem înaintea …Suntem pe 

23 și aprobăm pentru 31, asta vreți să spuneți? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu, nu, nu, stați puțin. Politic e foarte simplu de 

speculat. Eu vă întreb contabil. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar nu speculez nimic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vă întreb contabil cum e corect. Că nu mă 

pricep la contabilitate și la evaluări. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, eu m-am 

uitat pe un raport de reevaluare, da, întocmit în luna a șaptea, dacă nu mă înșel, 2019. De 

acord? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Am înțeles, dar contabil… 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR-…la 31.12.2018… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Când veți face următoarea 

reevaluare? 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- Peste trei ani. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Peste trei ani, da? 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- 2021, 2022. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu zic că formularea acolo 

trebuie regândită, părerea mea personală. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, eu înțeleg că valoarea de inventar folosită a 

fost la 31.12.2018, da? Raportarea s-a făcut la 31.12.2018. 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- Acest raport îl înregistrăm acum, la 

31.12.2019, iar în bilanț vor fi elementele de identificare aceste date. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu am înțeles, domnule 

primar, dar formularea, dar din formularea articolului unu din proiectul de hotărâre reiese 

altceva. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu înțeleg, dar contabil e corect, că nu… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Contabil, noi aprobăm niște 

valori reevaluate astăzi 19.12. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna consilier, scrie 2018 la articolul unu. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi asta spun. 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- Și trebuia să scriem 31.12.2019, da. 

În schimb valorile la 31.12.2018… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar valoarea de bază e 2018. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu știu, e o părere… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Dar în articolul unu cum spune? 31 

decembrie 2019? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- 18, că s-a făcut evaluarea…  

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- Scoatem data de acolo. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- Măi, e bun dacă scoatem data? Păi 

spune-i. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Din punctul meu de vedere, stabiliți contabil cum e 

corect și o facem, dar dacă s-au folosit niște valori valabile până la 31.12.2018, nu știu să 

vă zic eu… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar citiți un pic articolul, 

să vedeți. Deci ce reiese. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- L-am citit, articolul și am văzut. Mie personal doar 

îmi sună incorect, dar nu știu contabil cum e corect. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Valorile reevaluate se 

activează în momentul în care le aprobăm, de acord? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Citiți 

oleacă articolul… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți… 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- 2018, spune anul. 

Doamna Cristina BUZDUGAN- Păi da, 2018. Așa-i corect. Corect. Deci reevaluările 

sunt cu referință la 31.12, nu-s cu prețuri actuale? Din 2019? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Cum sună articolul? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Deci: 

”Se aprobă valorile de reevaluare a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului 

la data de 31.12.2018”. Care e problema?  

Doamna Cristina BUZDUGAN- Da, păi da. În martie a început. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu nu 

înțeleg unde-i problema, dar dacă le aprobam la 31.12.2019 spuneam că e prematur. Cum 

se leagă? Deci eu le aprob  la ora actuală, expertiza a fost și le aprob acum. 

Doamna Cristina BUZDUGAN- Contractul a început în februarie. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule secretar, nu știu. 

Atunci trebuia regândit articolul respectiv, părerea mea personală. Deci nu e ok. Deci, noi 

activăm valorile reevaluate, deci aceste valori juste devin practic valori contabile pentru 

că vor fi…în momentul în care aprobăm, da? După întocmirea raportului de reevaluare. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-…și le 

activăm  azi, în  decembrie 2019. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu aș fi pus un punct acolo 

și aș fi continuat ”s-au utilizat”, știți, chiar la articolul… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-…nu 

înțelegeți. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, domnule secretar, e 

părerea mea, deci nu mai îmi bat capul din momentul acesta. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Doamna, e părerea dumneavoastră, dar ajutați-ne, că eu nu înțeleg, nu înțelegem ce vreți 

să spuneți. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci noi aprobăm niște 

valori reevaluate astăzi. Din articolul respectiv, da, reiese că aprobăm niște valori 

reevaluate din 2018. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu, 

domnule…doamna consilier, noi azi aprobăm niște valori… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Scrie în articolul acela: ”Se 

aprobă valorile reevaluate la 31.12.2018”? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Corect. Și le activăm azi. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ați făcut reevaluare la 

31.12.2018? 

Doamna Director economic Mariana ZAMFIR- Cu referința…valoarea… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, ați făcut reevaluarea la 

31.12….S-a derulat procedura de reevaluare în luna decembrie? Haideți… 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- În anexa…în expunerea de motive la 

proiect scrie așa: ”Anexa…  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Spuneți, domnule… 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA-…a fost realizată utilizându-se 

informațiile din evidența tehnico - operativă a primăriei la data de 31.12.2018 și valorile 

juste propuse de evaluator”. Scrie în expunerea de motive care este motivarea proiectului. 

Acum e greu pentru noi aici, de față să… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Deci 

punctul de referință a fost… 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- …caietul de sarcini să vedem care au 

fost atribuțiile evaluatorului… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule Fantaza, punctul de referință a fost 31.12.2018. 
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Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- Da, astea-s informațiile existente la 

contabilitatea primăriei. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Și noi 

activăm acum acele valori. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- Da, asta-i, e corect, ce-i… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Părerea mea e că este total 

greșită mențiunea respectivă. Deci, evaluatorul ce face? Compară valoarea contabilă de la 

31.12. cu valoarea justă calculată conform unor indici de piață și așa mai departe. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- Nu, nu. Bunurile ce aparțin 

Municipiului Bacău la data de 31.12.2018. Bunurile care existau la data aia, că între timp 

poate or mai fi niște bunuri din domeniul privat. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Bine, iar valoarea 

reevaluată este valoarea justă atribuită prin raportul… 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- A bunurilor ce aparțin… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Doamna Breahnă… 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- …domeniului public și privat la data 

de 31.12.2018. Bunurile existente la data aia. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- 

Adică se referă… Domnul Fantaza vă explică că data are ca rezultat și ca impact asupra 

bunurilor care erau în… 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- Asta scrie în hotărâre, da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI-

…inventar la data aia. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- Dar aici scrie corect: ”A bunurilor ce 

aparțin la data de…” 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- Păi, 

cum vreți să sune altfel? Dar propuneți dumneavoastră o formulare. Păi da, poftim, 

reformulați. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Dar eu cred că e corect la 31. Dacă e punct 

de referință 31 decembrie 2018 nu poți să pui alt… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- 

Punct de referință din punct de vedere al apartenenței bunurilor la domeniu. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- La o dată, la un T. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, dar și indicii, calculul s-a făcut… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- 

Adică, pentru că sunt bunuri care au intrat în domeniu după 31.12. și ele nu sunt cuprinse 

acolo. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- Corect, asta înseamnă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Atunci scrieți: ”Ce 

aparțineau”. Ce aparțineau. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- Da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- Păi, 

da, nu vorbim la trecut? Păi dar nu… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, ați vorbit la prezent. 

Din cauza asta reiese că ați reevaluat toate bunurile care aparțin în momentul acesta 

municipiului. Are nuanța aceasta. Puteți să vă supărați pe mine, dar nu-i…ok. 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, eu vă rog… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnul Scripăț mai dorește o intervenție. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da. Vă rog să țineți cont că această 

reevaluare nu a făcut-o cineva care vrea să respecte legea. A fost făcută la sesizarea 

Curții de Conturi… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Scripăț, nu putem 

face acuzații. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- S-a făcut la sesizarea Curții de Conturi 

care ne-au atenționat că noi suntem obligați la trei ani să facem evaluarea. Probabil 

acesta-i și aspectul că s-a creat un mic decalaj, că ei …a fost în raportul pe 2018 al Curții 

de Conturi. Pe mine nu mă interesează aceste termene, pe mine mă interesează 

corectitudinea evaluării și cineva să ne explice că votăm ceva în cunoștință de cauză. Eu 

vreau să vă mai comunic cu această ocazie că suntem în perioada de inventariere anuală, 

inventarierea anuală a patrimoniului. Nu știu ce s-a întâmplat în alți ani, am luat-o în 

serios. Vă spun că sunt niște surprize extraordinar de mari. Prejudicii, obiecte de inventar 

inexistente, o să…o să aflați și vă rog să-mi permiteți ca în luna ianuarie sau când se 

termină inventarul și valorificarea să vă fac o informare. Nu putem lăsa lucrurile așa. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi de-aia v-am pus pe dumneavoastră… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Ei, da, dar o să aveți…Nu-mi spuneți mie 

că desființarea pieței din cartierul CFR e o aberație a mea, domnule primar.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- Faceți plângere. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Nu-i vorba de plângeri, domnule primar. 

Trebuie și dumneavoastră…înțelegeți.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- Să mă iertați că am făcut rezerva de apă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Ați făcut rezerva de apă de v-ați rupt, 

domnule primar. Trebuia să respectați niște chestii, veneați cu o hotărâre de consiliu 

local, acel obiectiv îl scoteam de acolo…S-au dus oamenii să inventarieze piața, ce-au 

găsit acolo? Da…da. Deci, eu nu voi vota decât în cunoștință de cauză. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bine. Nu mai sunt discuții. Vă rog domnule 

secretar apelul pentru vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- Cine 

este pentru? Deci facem apelul… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule secretar, eu vreau 

să fac amendament totuși la articolul unu. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- Păi, 

vă rog. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da? În sensul în care ar 

trebui să sune de maniera aceasta dacă v-ați raportat la faptul că ați reevaluat doar 

imobilizările corporale, activele fixe corporale aflate în patrimoniu la data de 31.12, nu? 

Deci ați spus că ați făcut trimitere la dată pentru că s-au reevaluat doar activele fixe 

corporale existente în patrimoniul UAT Bacău la data de 31.12. Și atunci… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- 

Doamna Buzdugan, doamna Zamfir, așa este, da? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ok. Și atunci articolul unu 

ar trebui să sune: ”Se aprobă valorile reevaluate ale bunurilor”, apropo la acord, ”Ce 

aparțineau domeniului privat al Municipiului Bacău la data de 31.12.2018”. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- Dar aparțin în continuare, doamna… 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- 

Aparțin în continuare, că dacă nu aparțineau înseamnă că… 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA- …le-am vândut… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Atunci haideți să nu mai 

facem trimitere la 31.12.2018 pentru că mai departe am mențiunea: ”Așa cum reies”. 

Domnule secretar, se face trimitere la anexă. De acord? Dar, apropo, acordul vă rog să-l 

faceți. Acordul să-l faceți corect: ”valorile reevaluate ale…” nu ”a bunurilor”. Da, dar e 

trecut ”conform anexă”, doar acordul trebuie. Valorile se activează din 2019, valorile 

reevaluate. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- 

Supunem la vot amendamentul ridicat de doamna…prin înlăturarea sintagmei ”la data de 

31.12.” din cadrul articolului unu. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? La amendament vorbesc. E amendamentul. Vă abțineți. Deci patru 

abțineri, cinci și cu domnul Bîrzu. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 11 voturi ”pentru” și 5 abțineri, amendamentul doamnei consilier Ionela-Cristina 

Breahnă- Pravăț a fost adoptat. 

 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE   x 

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN   x 

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN   x 

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA   x 

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA   x 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ Ieșit din sală   

 TOTAL 11 - 5 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae - Ovidiu POPOVICI- 

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva?  

Deci 5 abțineri, da? De ce 6? Domnul Bîrzu s-a abținut? Nu? Da, 6. 6 abțineri. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 10 voturi ”pentru ” și 6 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 

 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU – Domnule președinte…  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- La punctul… 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU -… o intervenție scurtă dacă se poate? Către 

domnul Chindruș sau doamna director economic? O întrebare, nu aștept răspunsul acum 

ca să nu mă certe domnul primar. Sănătate. Dacă până la următoarea ședință puteți să îmi 

răspundeți: ce facturi neachitate sau care sunt datoriile municipiului Bacău către 

Societatea de Servicii Publice și dacă acestea ar putea fi achitate. Știu că e vorba 

de…milioane. S-ar putea să greșesc, s-ar putea să nu. De asta este întrebarea. Ar putea fi 

achitate în anul 2020, pentru că anul ăsta nu cred că se mai achită ceva. Datoriile 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE   x 

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN   x 

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN   x 

10. HULUȚĂ GHIORGHE absent   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA   x 

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA   x 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ Ieșit din sală   

 

 

TOTAL 
10 - 6 
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primăriei către Societate până la acest moment, nu doar în anul 2019. Până la acest 

moment. Până astăzi…da? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Soldul contului furnizor… 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU- Și dacă până în 2020 se vor achita. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…cu analitic SSPM. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU- Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-a notat. Vă mulțumim pentru participare, 

o zi frumoasă. Ședința a luat sfârșit. 

 

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal,  într-un exemplar. 

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

         ILIE BÎRZU                                         NICOLAE – OVIDIU POPOVICI 
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