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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

PROCES VERBAL 

Nr. 65034  din    03.02.2020       

 

Încheiat pentru şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din  data  

de 01.10.2019. 

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) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, a fost convocat în ședință extraordinară prin Dispoziția nr. 

2252 din  27.09.2019, consiliul local în ședință extraordinară. 

În sală sunt prezenţi un număr de  16 consilieri,  şedinţa îşi poate începe lucrările.  

Lipsesc: doamna consilier Ioana-Raluca Dinu,  Cristian Ghingheș, Daniel Miclăuș și 

Ghiorghe Huluță (care a intrat ulterior în sală).  

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.  

Intră în sală domnul consilier Ghiorghe Huluță. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –doamnelor și domnilor consilieri, vă 

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

Organizare  şi Funcţionare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a 

prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. 

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

Sărut mâna doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, stimați cetățeni, 

stimați reprezentanți ai aparatului de lucru al Primarului Municipiului Bacău. 

Convocarea acestei ședințe a consiliului local  are drept scop, cu prioritate, și scop 

principal, clarificare unor aspecte care au fost ridicate la ultima ședință ordinară a 

consiliului local referitor la proiectul de hotărâre nr. 1. Proiectul de hotărâre nr. 1 pe 

ordinea de zi se referă la asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ,,Școala de Pian 

Dragoș Lungu” în vederea realizării în comun a evenimentului ,,Concertul Regal al 

Toamnei”, în data de 06 octombrie 2019. Acum se votează ordinea de zi, nu? 

 

1.  Proiect de hotărâre  privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația 

,,Școala de Pian Dragoș Lungu” în vederea realizării în comun a 

evenimentului ,,Concertul Regal al Toamnei”,în data de 06 octombrie 2019 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

da, doamna Breahnă. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – domnul primar, la ordinea de zi 

puteam avea un amendament, o mențiune. 

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

propunere. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – o propunere de suplimentare, da? O 

propunere, scuze. Mulțumesc, domnul secretar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

întotdeauna. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – mulțumesc. Apreciez. Stimate 

domnule primar, așa cum v-am obișnuit de la data publicării lor, vă solicităm 

suplimentarea ordinii de zi astăzi cu discuții asupra rapoartelor Curții de Conturi, din 

data de 30.07, atunci când au fost publicate aceste rapoarte, noi consilierii PNL, 

solicităm discuția asupra acestor rapoarte, trei la număr. Am motivat și la ședințele 

anterioare care sunt urgențele, respectiv v-am menționat și v-am argumentat atunci, nu 

cred că mai este cazul să mai reiau acum. Mă refer la capitolul 7 din raportul 772 din 

21.06, îl găsiți la pagina 10 din raport și la capitolul 24 din Decizia 21 din 12.07.2019, 

sunt două dintre cele trei rapoarte ale Curții de Conturi ale României. În speță 

problematicile se referă la activitatea SSPM și la capitolul 7, tabelul de creanțe în care 

Municipiul Bacău nu s-a înscris la momentul potrivit. Am argumentat urgența. Putem 

de asemenea de a completa urgența și cu situația politică actuală care se complică în 

jurul dumneavoastră și nu știu cât veți fi în măsură și în putere de a lua măsuri pentru 

corectarea deficiențelor constatate în rapoartele de audit. În paranteză fie spus, suntem 

surprinși de lipsa de solidaritate față de dumneavoastră și solidaritatea totală cu care 

Partidul Social Democrat a fost alături ... 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – doamna consilier, eram 

la propuneri privind modificarea ordinii de zi.  

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

rog frumos nu vorbiți unul peste altul, iar nu pot consemna în procesul verbal. Încet, 

frumos… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – dacă îmi permiteți, mai am două 

chestiuni de menționat, era o paranteză referitoare la situația politică actuală care se 

complică în jurul primarului. Știm cu toții care este aceasta și menționăm aici că 

suntem surprinși de-a dreptul de solidaritatea de care a dat dovadă Partidul Social 

Democrat … 

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 Învățământ Cultură Sănătate și este  transmis spre avizare 

comisiilor de specialitate nr.   1, 4 și 5. 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamna, doamna, dacă îmi 

permiteți… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE –… în jurul…. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – doamna consilier, 

vedeți-vă de partidul dumneavoastră, doamna Năstase. Apropo de solidaritate. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – nu este subiectul discuției. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – până în ultima clipă ați fost alături 

de domnul Dragnea, până la poarta închisorii chiar a fost alături. O solidaritate de ne 

înțeles. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – vă rog mult de tot, conform 

Regulamentului de Funcționare a consiliului local… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – față de Darius Vâlcov, față de 

Viorica Dăncilă… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – să vă adresați … 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – nici față de Rovana Plumb, o 

solidaritate de ne înțeles. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – să vă adresați într-un act de 

normalitate, fără să jigniți pe nimeni. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – eu, nu știu…, domnul președinte, 

un grad  de normalitate mai mare ca acesta nu știu dacă o să găsiți în… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – folosiți cuvinte sub formă de injurii, 

da. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – dar nu sunt injurii. Am spus că PSD  

a fost solidar în totalitate până la poartă închisorii cu Liviu Dragnea. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – atenție, ….(nu se înțelege)  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – am spus că ați fost solidari până la 

poarta închisorii cu Liviu Dragnea. Și mă miră atitudinea de astăzi, sau de zilele 

trecute când nu mai sunteți solidari cu primarul, cu tot ceea ce se întâmplă politic. 

Domnule primar, poate ne explicați și aceste chestiuni ca să știm cum veți face în 

continuare, să luați măsuri în consiliul local în ceea ce privește aceste rapoarte de 

audit, că veți avea nevoie de o majoritate. Și aici, poate ne lămuriți dumneavoastră 

cum procedați în continuare. Mulțumesc. Bineînțeles că amendamentul rămâne, da? 

Bineînțeles că amendamentul la ordinea de zi rămâne, cu mențiunea ca dumneavoastră 

să ne specificați dacă nu rămâne astăzi, în ce zi îl putem discuta astfel încât toată 

lumea să vină pregătită pentru această discuție. Inclusiv directorii din compartimentele 

de specialitate din primărie. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dau cuvântul domnului primar, apoi 

doamnei consilier Pravăț Cristina.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și eu aveam o 

propunere de modificare a ordinii de zi. Dar îl lăsăm pe domnul primar.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ok, nici o problemă, 

ulterior. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, doamna consilier, așa cum am făcut-o și 

anterior, eu am pus pe ordinea de zi aceste rapoarte ale Curții de Conturi. Dar fără 

îndoială că ori de câte ori  dumneavoastră considerați că este nevoie și este oportun, 

dumneavoastră puteți să le solicitați, să le cereți  să le discutați fără nici un fel de 

problemă. Nu mă opun acestor discuții, sub nici o formă, dar cred că este foarte 

important ca să nu facem un dialog al surzilor în cadrul consiliului local, să fie pregătit 

și să fie prezenți cei care sunt vizați în cadrul acestor rapoarte ale Curții de Conturi. 

Adică personalul care, sau persoanele, sau entitățile juridice care au de dat răspunsuri 

din punctul dumneavoastră de vedere cu privire la acel raport al Curții de Conturi. 

Acesta este un aspect.  

2. Dacă este să discutăm despre tot ceea ce înseamnă Raportul Curții de Conturi, vă 

pot spune, vă pot informa că acest raport a fost contestat de către entitatea pe care o 

conduc deoarece din punctul nostru de vedere  suferă anumite probleme din punct de 

vedere al legalității, expresiilor, exprimărilor sau punctelor de vedere ale auditorilor 

publici externi.  

3.Al treilea punct de vedere care mi l-ați prezentat și la care ați solicitat un răspuns. 

Aici nu suntem într-o…, eu nu am venit în fața dumneavoastră din motive politice, aici 

cred că trebuie să discutăm despre ceea ce se întâmplă în orașul nostru. Și eu nu cred 

că eu trebuie să dau răspunsuri cu privire cu ceea ce fac colegii mei din Partidul Social 

Democrat, dumnealor sunt mari, sunt vaccinați, iau decizii. Dumnealor trebuie să vă 

prezinte dacă vor considera oportun să facă acest lucru. 

4. Din punctul meu de vedere, eu nu văd așa o problemă realizare de majorități sau de 

ne majorități în consiliul local pentru că eu am convingerea faptului că fiecare consilier 

local votează după propria conștiință, nu după cum îi dictează vreun șef de pe la partid. 

De asemenea, am convingerea faptului că un consilier local sau toți consilierii locali 

trebuie să voteze pentru comunitate. Și eu nu cred că un consilier local, sau toți 

consilierii locali, sau unii consilieri locali vor vota împotriva propriilor comunități pe 

care le reprezintă. 

5. Dacă este să ne întoarcem un pic la punctul de vedere cu privire la Raportul Curții 

de Conturi, vă pot informa că la proxima ședință ordinară ai fi bine să-i invit și pe toți 

cei care sunt vizați în aceste rapoarte  pentru a da o serie de explicații către 

dumneavoastră. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dau cuvântul doamnei consilier 

Cristina Pravăț.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ok. Eu o văd în sală pe 

doamna director economic. Doamna consilier Năstase, considerați oportună 

prezentarea raportului dumneavoastră astăzi sau amânați pentru o ședință ulterioară ca 

să știu dacă mai completez și eu ordinea de zi, sau nu. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – consider că este oportună discuția 

atunci când suntem cu toții pregătiți. Acum, dacă domnul primar spune că lasă pentru 

ședința următoare, sunt de acord ca la ședința următoare să introducem pe ordinea de 

zi aceste rapoarte pentru că astăzi este probabil să discut doar eu cu dumneavoastră și 

cu domnul primar, fără să avem toate compartimentele vizate de raportul de audit aici. 
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În sensul acesta dânșii ar trebui să se pregătească. Și când stabilim de comun acord, ne 

întâlnim aici și discutăm toate chestiunile. Mulțumesc. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –ok. Eu, atunci voi 

propune ca lider de grup al Partidului Social Democrat, suplimentarea ordinii de zi de 

astăzi cu o serie de discuții care vizează găsirea soluțiilor privind realizarea unor 

rectificări a bugetului Municipiului Bacău, în vederea achitării datoriilor cu care 

figurăm în registrul debite POR  a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, după cum știm, în baza unei decizii nr. 8 din 27.05.2019.  Datoria 

Municipiului Bacău, față de Ministerul Dezvoltării, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Regional este de aproape de 8 milioane de 

lei, fapt care conduce, sau care a condus deja începând cu luna iunie, la blocarea 

semnării contractelor de finanțare pentru proiecte care însumează o valoare de 52 de 

milioane de euro. În acest sens grupul politic PSD din Consiliul Local Bacău,  a 

redactat aseară pe parcursul unei ore și jumătate, cred, două variante propuse domnului 

primar și doamnei director economic, de rectificare bugetară. Să știți că ne-am axat  cu 

prioritate pe ceea ce înseamnă componentă de dezvoltare. Știm că stați prost, domnule 

primar, la funcționare și atunci am identificat o serie de soluții strict pe componenta de 

dezvoltare. Adică, ne-am axat pe o serie de obiective de investiții care considerăm noi 

nu au ajuns la maturitatea necesară în exercițiul financiar 2019, adică nu au intrat în 

execuție. Am dislocat de acolo, am disponibilizat o sumă mai mică sau mai mare astfel 

încât obiectivul de investiții să rămână în programul de investiții, adică să nu fie 

afectată includerea sa pe lista de investiții. Nu știu dacă este cazul să detaliez, dar 

haideți să nu intrăm în detalii. Întâi să aprobăm modificarea ordinii de zi. Dacă se 

aprobă,  intrăm în detalii dacă nu, nu. Mulțumesc frumos, aceasta ar fi ideea.    

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

supunem la vot,  imediat le luăm pe rând.  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – era o completare la doamna …. 

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

doamna Breahnă, cum să nu. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dau cuvântul domnului consilier local 

Bîrzu. 

Domnul Consilier Ilie Bîrzu – într-adevăr este imperios necesară rezolvarea 

problemei, stingerea acestei datorii, penalități. Problema este dacă este pregătit 

proiectul de hotărâre. Asta voiam să întreb. Să votăm în cunoștință de cauză. Dacă este 

proiectul de hotărâre pregătit, cu avize, cu rapoarte și atunci ca să putem vota. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – deci, domnul, domnul 

consilier Bîrzu, noi astăzi ne adresăm executivului băcăuan, da, pentru ca aceștia să se 

exprime  cu privire la oportunitatea economică și legalitatea propunerii noastre. 

Domnul Consilier Ilie Bîrzu – nu este proiectul pregătit. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu, dar avem un draft 

de propunere pe care o să vi-l înaintăm astăzi, da, domnule primar.  

Domnul Consilier Ilie Bîrzu – da, deci astăzi facem numai discuții. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – asta era ideea să 
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completăm ordinea de zi cu discuții preliminare. Cu cele două variante propuse de 

către noi. 

Domnul Consilier Ilie Bîrzu – bun. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – evident că suntem 

deschiși la eventuale discuții, completări. 

Domnul Consilier Ilie Bîrzu – am înțeles. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – până la urmă discutăm 

ca niște profesioniști și cred că în jumătate de oră vom reuși să periem bugetul  astfel 

încât să identificăm creditele bugetare necesare stingerii acestei datorii. Mulțumesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

am o singură mențiune, doamna Breahnă. Oportunitatea vă aparține în exclusivitate. 

Noi, funcționarii publici din aparatul de specialitate nu avem oportunitatea. Aia 

dumneavoastră o hotărâți întotdeauna. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

noi vă putem ajuta, pentru că așa spune la Codul administrativ, vă putem ajuta… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – știu că ne ajutați de 

fiecare dată.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

… să întocmiți în forme legale un proiect de hotărâre. Dar restul vă aparține. Nu vă 

supărați. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul secretar, mă 

refeream la oportunitatea economică, în sensul în care executivul cunoaște cel mai bine 

stadiul în care suntem la momentul zilei de astăzi cu diferite obiective de investiții. La 

aspectul aceasta m-am referit.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

acestea sunt discuții pe care trebuie să le purtați cu domnul primar. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și o să vedeți că de 

regulă, da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu cu noi. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – obiectivele de investiții 

afectate în propunerea noastră sunt obiective de investiții afectate doar pe zona de 

execuție,  ne afectând zona de proiectare decât în anumite situații. De aceea mă 

refeream la oportunitate economică. Repet, gândindu-mă la maturitatea proiectului pe 

care cel mai bine îl cunoaște, evident, executivul Municipiului Bacău. Mulțumesc. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – doamna consilier, dacă îmi 

permiteți. Nu mai bine discutăm concret… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –dar v-am permis doamna …, nu vă 

supărați așteptați o concluzie și din partea mea. Ați ridicat mâna, am înțeles dar 

așteptați să primiți rezoluție din partea mea.  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – domnule președinte, poate sunteți 

un pic mai rapid în a judeca chestiunile… 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –cu toată stima pe care v-o port, da. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE –…că așa trebuie să vă lăsăm să vă 

gândiți dumneavoastră. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – haideți să ne respectăm între noi.  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – haideți, mai repede. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – să învățam să ne respectăm între noi. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE –poftiți, haideți, respectați-vă. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –mulțumesc.   

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – domnul președinte, domnul 

președinte! Doamna consilier Pravăț, ca să înțeleg, dumneavoastră ați discutat cu 

doamna director economic  și aveți deja o rectificare? Eu din câte știu rectificarea o 

face parcă executivul. Dumneavoastră propuneți rectificare. Aveți din partea doamnei, 

că ați menționat…. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ideea este următoarea. 

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN –… ați menționat numele doamnei 

director economic. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnule viceprimar… 

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – v-a prezentat o rectificare? Ca să 

știu. Eu, nu știu. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – decizia a fost emisă de 

Ministerul Dezvoltării în calitate de Autoritate de Management a  acestui program, 

undeva la sfârșitul lunii mai. Știm foarte bine că plata acestei datorii, acestei corecții 

trebuia făcută în termen de 15 zile, după cele 15 zile fiind aplicate dobânzi 

penalizatoare. 

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – de acord cu dumneavoastră, dar… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – până la momentul 

acesta, domnul viceprimar, până la momentul acesta nu am văzut din partea 

executivului deschiderea în sensul identificării creditelor bugetare necesare pentru 

rectificarea bugetară care vizează evident suplimentarea articolului pentru obiectivul 

de investiții: ,, Modernizarea și realizarea Insulei de Agrement”, de unde să 

direcționăm banii spre plata acestei corecții. 

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – de acord. Sunt de acord cu această 

plată… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – asta este ideea.  

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – dar… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – grupul politic PSD, 

vine astăzi cu două propuneri. 

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN –nu, veniți cu proiect sau cu 

propunerea? Eu am înțeles din discuția dumneavoastră … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – noi, eu vreau să propun 

astăzi o discuție preliminară.  

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – a , așa, o discuție preliminară. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – o discuție preliminară. 
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Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – dar nu un proiect. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și evident… 

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – o discuție, da, de acord. Ok. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – da, evident că venim și 

cu o solicitare în scris, ca în termen de 24 ore, da, să vă exprimați, domnule primar și 

doamna director economic asupra … 

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – deci nu cu proiect, cu discuții de a 

găsi soluții să identificăm cele 8 milioane, da.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –exact. 

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – ok. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – exact, exact. 

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – o discuție cu executivul primăriei. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – mie așa mi se pare 

firesc. Nouă, așa ni se pare firesc. 

Domnul Viceprimar Daniel -Dragoş ŞTEFAN – nu, că ați spus, ați dat, ați 

menționat… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – până la urmă trebuie să 

stăm la aceeași masă pentru a găsi soluții. Dacă executivul nu le-a găsit până acum, 

asta este, ne-am gândit noi aseară o oră să găsim soluțiile. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - ......(nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului) 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ce soluții să găsească 

guvernul? Că investește milioane de euro în municipiul acesta, în ultimii ani. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - ......(nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului) 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – Județul Bacău și 

Municipiul Bacău  duduie de investiții, domnul Huluță. Ce soluție să găsească 

guvernul când…, domnul Huluță, vă rog să nu mă întrerupeți. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – ei, nu vă întrerup. Vă întrerupt. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – atâta timp cât 

investițiile și …. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – deci, problema este…  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – când obiectivele nu au 

fost atinse. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – …și noi știm foarte bine că am rupt din 

buget și din alte cheltuieli, am dat la învățământ, am dat la asistență socială, …. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – domnul Huluță, calmați-vă puțin, alo, 

domnul, domnul Huluță, luați o pastilă, domnule. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – hai băi, lăsați-mă. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – a plecat domnul Miclăuș, acum ați început 

dumneavoastră. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ –venim și noi… 
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Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE –domnul președinte, vă rog să 

interveniți când se întrerup consilierii la…da,  în luările de cuvânt. Așa cum ați 

intervenit și la mine, da. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul Huluță…. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - ...... (nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului). 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – cu scuzele de rigoare, doamna consilier,  

calmați-l întâi pe colegul dumneavoastră. Pe Ghiță, nu, parcă așa i-ați spus, nu-i așa la 

o ședință anterioară? 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – vă rog să vorbiți respectuos.  

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – domnule președinte, revenim la  

ordinea de zi sau plecăm.  Și așa suntem degeaba aici. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – rugămintea mea este…. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – pentru un proiect pe care beneficiarul, 

nu-l mai interesează. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – stimați colegi am o rugăminte la 

dumneavoastră. În momentul în care vreți să luați cuvântul să ridicați, conform 

Regulamentului de Ordine și Funcționare, da, de Organizare și Funcționare, să ridicați 

o mână sus, să pot să vă …, da, să pot să vă dau cuvântul. Nu mai interveniți unii peste 

alții. Doamna Pravăț.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – deci,  domnul Huluță, 

această corecție este rezultatul ne implementării proiectului, da, a ne atingerii 

indicatorilor și obiectivelor proiectului. Adică cu ce este dator guvernul  la noi?  Nu 

am respectat clauzele din contractul de finanțare, am ajuns în această situație. 

Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul domnul Viceprimar 

Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – mulțumesc, domnule președinte. 

Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, este o certitudine. Banii de la 

Insula de Agrement , sunt pierduți. Proiectul a eșuat și trebuie să returnăm banii. A fost 

nevoie, eu v-am citit niște pasaje din corespondență, a încercat domnul secretar, în 

stilul lui, că este în instanță, că a vorbit el cu cineva, că nu avem nici o datorie. Este o 

certitudine, 7,9 milioane de lei trebuie să-i returnăm  pe un proiect care nu a fost dus la 

îndeplinire. Despre proiect vom discuta mult mai mult în continuare. Astăzi, dau 

dreptate doamnei Pravăț,  doamnei consilier. Prioritatea numărul unu, să facem rost de 

bani, să achităm datoria. Și  judecata care ține un an, doi ani, se termină sesiunea de 

proiecte și oricum nu putem da înapoi. Vreau să mobilizăm și executivul să 

identificăm sursa de bani care trebuie returnați, deci vicepremierul a spus cu subiect și 

predicat, nu avem altă soluție. Întreb, poate există o soluție de eșalonare. Dar asta cu 

instanța, ne-am întâlnit, ne-am văzut prin gară, am vorbit eu cu cineva. Mai susțineați, 

domnul director ADL, nu-l văd, mai bine că nu este aici, trebuie să o uităm. Trebuie să 
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identificăm o sursă să returnăm banii, să putem merge mai departe. O consider o 

prioritate, o oportunitate a momentului. Cum, de unde, dar se pare că trebuie să 

rezolvăm în cel mai scurt timp. Deci, să știți că nu ne așteaptă nimeni. Sesiunea de 

proiecte merge mai departe. Dacă nu reușim, noi am avut date niște termene. Nimeni 

nu s-a uitat pe ele. Sau poate s-a uitat, dar nu este interesat. Astăzi suntem în fața 

faptului împlinit. Deci fac apel deopotrivă la executiv, director economic, domnii 

consilieri, eu știu, bugetul, lucrările de investiții, de unde putem să luăm acești bani. 

Nu ni-i va da  nici guvernul, nu ni-i va da altcineva, trebuie să ne achităm datoriile. Eu 

zic să depășim momentul. Bacăul trebuie să meargă mai departe. Sunt în pericol un 

număr de șapte proiecte, imediat, care sunt în fază de contractare, în valoare de vreo 40 

de milioane de euro. Și încă vreo trei sau patru proiecte care urmează să le contractăm. 

Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamna Pravăț. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ca să vin în susținerea 

domnului Viceprimar Scripăț, știți că deja s-au purtat o serie de discuții cu domnul 

Vicepremier Daniel Suciu  care și-a asumat angajamentul de a semna   contractele de 

finanțare aferente primelor șapte proiecte din listă în aproximativ o săptămână. 

Proiecte care cumulează o valoare de 39 de milioane de euro. Ideea este următoarea. 

Nu înțeleg de ce stagnăm atâta timp cât maturitatea proiectelor va întârzia să apară, 

domnul primar, o să intrați acuși în campanie electorală dacă n-ați intrat deja. Eu  zic 

că vă facem un bine deblocând aceste proiecte, semnarea acestor contracte de 

finanțare, și dumneavoastră și Municipiului Bacău. Până la urmă o să vedem ce va 

decide instanța de judecată cu privire la corectitudinea aplicării acelei corecții. Dar 

deblocăm proiectele. Găsim soluții să deblocăm proiectele. Și zic că sunt slavă 

domnului pe buget. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul primar. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ –….. (nu se înțelege) 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – rectific, domnul Huluță, aveți 

cuvântul. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ –nu, ideea, susțin exact ce spuneți că …, vă 

mai spun, doamna Pravăț și am mai spus la mulți, dacă mă vedeți urât, să nu mă vedeți 

și prost. Ideea pe care, citim și noi pe facebook, citim peste tot, știm ce se întâmplă și 

în partid și alături de el. Însă, ideea pe care… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – trebuie să-și asume.  

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – și eu sunt asumat. Și știți că nu mai sunt în 

alianță cu PSD-ul, sunt în opoziție acum că am ieșit de la guvernare, da. Deci ce voiam 

să vă spun, doamna Pravăț, susțin întru totul problema pe care ați ridicat-o. Este clar că 

trebuie să accesăm, plecăm de aici, trebuie să accesăm, numai că avem o piedică, da. 

Avem o datorie și trebuie să vedem cum găsim soluția. Eu nu zic că asta face parte din 

interpelarea executivului, să spună, domnule când ne dați un răspuns sau cum vedeți 

dumneavoastră… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –......(nu se înțelege, 

discuție înafara microfonului). 
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Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ –  numai un pic. Lăsați că nu așa au fost 

discuțiile. Ideea pe care … cum vedeți dumneavoastră ieșirea din acest impas pentru că 

interesul este al tuturor să atragem cele două proiecte, șapte proiecte câte sunt. Numai 

să știți că tonul face muzica, da. Dacă până acum  eu m-aș fi bucurat dacă tot grupul de 

la PSD veneau aici și spuneau, domnul primar, ce naiba facem că noi avem de primit 

atâta de la guvern și nu se întâmplă nimic. Că haideți să vedem. Poate un 

reprezentant… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – de unde știți că nu am 

făcut-o, domnul Huluță? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – de ce mă întrerupeți că eu nu v-am 

întrerupt  după ce domnul președinte  mi-a atras atenția.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamna Cristina Pravăț, chiar aveam 

pretenții de la dumneavoastră.  

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – ați intervenit de vreo șapte ori și v-am dat 

voie. Deci, ideea era următoarea. Haideți, cu aceeași măsură, că eu consider că 

primarul nu este a lui ală, sau ală, este al orașului. Dacă facem realizări, câștigăm toți. 

Și de asta, eu nu sunt împotrivă să nu găsim. Numai să vedem tonul pe care îl punem și 

cum punem. Și în același timp aș vrea să  văd și măsurile pe care le ia PSD-ul pentru 

recuperarea la o parte din bani, care are datorii pentru Municipiul Bacău. Pentru că noi 

tot am făcut rectificări  dar datoria nu era a Bacăului. Le-am făcut, și le-am acceptat, și 

le-am dus în pofida altor lucrări care le aveam de făcut. Dar, mă rog. Acum susțin 

ideea. Dar  să vedem cum executivul ne dă o soluție la cele 7 milioane. Și aș vrea mai 

mult pe cazul insulei. Știu că s-au făcut eforturi deosebite și s-au recuperat niște bani 

de la fostul constructor și să vedem dacă aceștia s-au recuperat în fapt sau numai s-a 

zis că s-au recuperat. De asta vreau mai multe informații. Vă mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul domnul primar. 

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

foarte bine  patima politică, înțeleg foarte bine necesitățile orașului. Totuși convocarea 

a avut loc pe un alt subiect și am senzația că ținem niște oameni doar ca să ne auzim 

vorbind. Pe de altă parte, haideți ca să o clarific o dată pentru toată lumea, chiar dacă 

facebook-iștii, vor scrie în continuare. Deci, valoarea totală a proiectelor depuse de 

administrația pe care o conduc eu, cuantumul total al proiectelor europene a cererilor 

de finanțare este de 66, 7 milioane de euro. Nu 30, nu 40, nu 50, 66,7 milioane de euro. 

Unele deja semnate, cum este cazul Gal-ului care așteaptă și acum banii de la 

Guvernul României și nu se mai întâmplă nimic, unele pe cale de contractare. Acum 

vreau să discutăm și vreau să mă credeți, nu am nici un fel de componentă politică, 

vreau să vă explic administrativ ce se întâmplă. Pentru că până acum nu a fost nimeni 

curios dar de odată, în momentul în care li se pare unora, nu neapărat cei de aici din 

sală pe care îi înțeleg  din punct de vedere politic că își fac un joc. Dar unii care nu 

sunt prezenți în această sală, nu au fost niciodată interesați de problema acesta a 

Municipiului Bacău. E prima oară când eu o reclam. Povestea Insulei de Agrement, 

este în felul următor. Am preluat această insulă, și o să discutăm altă dată la un subiect, 

ca un subiect de sine stătător dar fac o mică trecere în revistă. Am preluat această 
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insulă într-un stadiu în care numai praful se alegea de ea. Am reziliat contractul.      

Ne-am judecat cu fostul proiectant. Am ajuns la etapa în care instanța de judecată ne-a 

dat câștig de cauză. Adică instanța de judecată, într-o hotărâre definitivă a spus că nu 

este vina Municipiului Bacău pentru faptul că această insulă nu se putea construi. 

Motiv pentru care și în fața Autorității de Management de la Ministerul Dezvoltării și 

aici este foarte importantă această mențiune pe care o fac, deoarece a fost o mențiune 

asumată în scris de către ADR Nord-Est. Autoritatea de Management  a spus că pe noi 

nu ne interesează care sunt motivele. Noi reziliem contractul  și voi să dați banii. 

Agenția de Dezvoltare Nord-Est, Organism Intermediar care a monitorizat proiectul în 

toate etapele sale, a spus că nu este vina Municipiului Bacău. Domnul viceprimar, nu 

cred că poate fi ceva mai important decât subiectul pe care l-ați invocat dumneavoastră 

până acum. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – dacă sunteți și realist. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sunt foarte realist. Și v-am explicat nu o dată 

aceste lucruri. ADR Nord – Est, a spus în fața Autorității de Management de pe lângă 

Ministerul Dezvoltării că nu este vina Municipiului Bacău  pentru acest proiect eșuat, 

fapt pentru care au susținut punctul de vedere al Municipiului Bacău și au zis că 

Municipiul Bacău nu trebuie să dea banii înapoi. Acesta este un element foarte 

important. Autoritatea de Management a zis că pe ei nu-i interesează și punct, nu au 

practică, nu știu cum, mergem mai departe. Da, s-a creat această discuție prin rezilierea 

contractului și înscrierea într-un registru de debite, deci, repet, un registru de debite în 

care s-a trecut în dreptul Municipiului Bacău prin decizie administrativă, returnarea 

acestor bani. Decizie administrativă care a fost contestată de către noi în instanță și 

care are termen de judecată pe data de 15 octombrie deoarece am solicitat judecarea ei 

în regim de urgență. Problema, cum am spus, era cunoscută de mine și de către 

personaje care nu sunt acum în sală. Era foarte bine cunoscută din momentul în care   

s-a ajuns la discuția rezilierii efective și încă din luna iunie, iulie când au început 

promisiunile Guvernului României  cu privire la rectificarea bugetară.  Era evident, pe 

lângă banii care trebuia să-i dea înapoi Guvernul României, bani pe care i-a luat, din 

punctul meu de vedere incorect, de la municipalitate, trebuia dată și această sumă de 

bani. Respectiv cei 8 milioane de lei. Nu vă ascund faptul că alături de administratorul 

public, de doamna director economic, am făcut foarte multe calcule cu privire la 

găsirea soluției financiare de a scoate din buzunarul Municipiului Bacău și din 

buzunarul cetățenilor acești bani. Dar ar însemna acest lucru, tăierea altor investiții 

care se află în diverse etape de derulare. De aceea pe orice cale și în momentul în care 

unul făcea politică cu mine, punea pariuri care mai de care mai fistichii, am considerat 

că cel mai important pariu pe care poți să-l ai ca decident politic, ca președinte de 

organizație de partid, cu primarul din partidul tău, este să te bați alături de el să faci 

rost de banii de la guvern. Guvernul i-a luat din punct de vedere, din punctul meu de 

vedere, incorect. Dacă Guvernul României se ținea de cuvânt și făcea acea rectificare 

bugetară, ba în iulie cum a promis, ba în august când a promis, ba în septembrie când a 

promis, nu aveam acum această discuție cu iz politicianist  să găsim noi acum o soluție 

financiară. Vreau să luați în calcul următoarele aspecte. Da, vom căuta o cale să o 
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găsim și nu vă ascund faptul că lucrăm la acest lucru, să găsim soluțiile financiare prin 

care să achităm acest debit și apoi să ne judecăm. Dar calea cea mai justă ar fi fost ca 

Guvernul României să se țină de cuvânt. Să dea banii orașului. Să lase la propria 

considerație  orașului ce și cum face cu banii. Rezumând ceea ce v-am zis acum, 

investițiile pe fondurile europene, proiectele pe fondurile europene sunt create de mine 

și de administrația pe care o conduc. 

 2. Banii ar fi trebuit să vină prin rectificarea bugetară de la guvern,  nu de acum ci de 

trei luni.  

3. Găsirea unei soluții financiare înseamnă tăierea altor investiții aflate în diverse 

etape, în diverse cauze, pe care da, dacă le vom tăia, gândiți-vă că sunt investiții pe 

care tot noi ni le-am asumat împreună, eu propunându-vă și dumneavoastră votând. 

Evident că va fi în regim de urgență această rectificare. Nu este vorba doar de discuții. 

Așa, este simplu să începem să discutăm. Discuțiile pe care trebuie să le facem sunt 

foarte concrete și foarte aplecate  și cu toporul, din păcate, în mână, tăind alte investiții 

pentru că guvernul de fapt nu ne dă bani. Acesta este punctul meu de vedere. Pe de altă 

parte, tot domnul  vicepremier și-a luat angajamentul că în două săptămâni va veni 

acea rectificare bugetară. Până acum nimeni din partidul din care fac parte, înafară de 

mine și domnul vicepremier, nu era așa de presat de această datorie. Nu vă ascund 

faptul că dumnealui a avut cel puțin trei sau patru întâlniri cu mine în ultimele luni, 

discutând punctual acest subiect. Și, da, sunt tot felul de nuanțe juridice în această 

datorie, care, încerc să mă fac înțeles de fiecare, nu este purtătoare în momentul de față 

pe bugetul Municipiului Bacău, ea nu figurează ca și creanță. Ministerul Finanțelor  

ne-a dat un certificat fiscal cu zero datorii. Este un alt tip de procedură administrativă. 

Asta nu este …. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – domnul primar, ne permiteți să 

intervenim sau … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu.  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – îmi spuneți dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- din punctul meu de vedere, dacă vrem să facem 

politică ieftină, continuăm în momentul de față discuțiile. Dacă vrem să discutăm de 

soluții, haideți să ne întâlnim din nou să discutăm aplicat pe soluții.  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – dacă îmi permiteți o întrebare, 

domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă rog. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – aș vrea să ne spuneți și nouă, să ne 

clarificați această chestiune. Care este suma totală pe care…, pierdută de Municipiul 

Bacău  din cauza lipsei de alocări de la guvernul..., guvernul din care ați făcut parte. 

Câți bani a pierdut Municipiul Bacău, până acum în total? Din aceste realocări…, cum 

să vă spun, mult sub limita de minim, da. Ziceți că sunteți subfinanțat. Cât ar fi trebuit 

să încasați și nu ați încasat? Vreau să știu și eu cu cât v-am… 150 de milioane îmi 

spune domnul Huluță, euro sau care este… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna consilier ... 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – cât ați pierdut, până acum, domnul 
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primar? Spuneți-ne și nouă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna consilier ... 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – pe mâna guvernului PSD, din care 

ați făcut parte până în prezent. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna consilier, dacă îmi permiteți, vă și 

răspund.  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – da, vă rog. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am fost acuzat inclusiv că …, și acuzat public, 

de ce am făcut o solicitare de rectificare  bugetară de peste 150 de milioane de lei 

adresată Guvernului României. Și răspunsul tuturor decidenților politici din PSD  a 

venit în felul următor, decidenților politici care contează în această ecuație a rectificării 

bugetare, din ce mi-am dat eu seama. Dar  eu trebuie să răspund, dar  150 de milioane, 

mi s-au spus că reprezintă 12% sau 13% din totalul sumelor alocate de Guvernul 

României  pentru rectificare. Oare nu îmi este rușine să cer atât de mult? Răspunsul 

meu a fost, dar poate ați pus voi prea puțin pe calendarul acestei rectificări. Acum eu, 

exact cum am spus la începutul ședinței, doamna consilier, nu am să intru într-un joc 

politic și nu am să încep acum să detaliez sumele. Eu le-am mai scris și pe facebook, 

le-am mai prezentat. Am niște cereri de finanțare dar, cu proxima ședință, dacă vreți 

discutăm împreună cu pixul în mână, exact aceste sume și vi le prezint. Dar… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – încă o singură mențiune, domnul 

primar.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-… esența acestei ședințe de astăzi… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamna consilier cred că … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …până la urmă era cu totul alta. Am înțeles, 

trebuie să-și facă fiecare într-un fel sau altul numărul dar haideți să ne întoarcem un 

pic la ceea ce v-am spus și la ceea ce ar trebuie să facem astăzi că ținem niște oameni. 

Dacă vreți, haideți să terminăm cu primul punct al ordinii de zi și după aceea stăm. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – total de acord cu mențiunea la 

prima frază pe care … 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamna consilier… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – prima frază pe care ați adresat-o, 

domnul primar…  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – nu mă puneți în situația să fac uzanță 

de articolul …..  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – o clipă domnul președinte, numai o 

secundă. Domnule președinte, o secundă aveți răbdare.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – poftiți la mine, vă rog frumos. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – în prima frază pe care ne-a   

adresat-o domnul primar, a spus că a preluat de la administrația PNL insula praf și 

pulbere. Nu este adevărat. Domnul primar, vă rog să nu mai dezinformați opinia 

publică. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna consilier,  am zis că o să discutăm… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – la această afirmație.  
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Domnul Primar Cosmin NECULA- o să discutăm, o să vă prezint pe larg.  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – atunci când vom discuta o să vă rog 

să reformulați această frază, da. Nu v-am predat-o praf și pulbere, da. Eu însămi am 

fost la ședința de progres și la vizita pe teren în iunie 2016. Am și fotografii de la fața 

locului. Nu era praf și pulbere. Imediat, dumneavoastră ați preluat. Deci, vă rog tare 

mult să aveți respectul acesta față de mine personal și de consilierii PNL și să nu mai 

faceți această afirmație ever. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna consilier, permiteți-mi să vă răspund. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu o mai luați atâta în nume personal, chiar dacă 

erați viceprimarul care se ocupa de insulă. Instanța de judecată a zis că era praf și 

pulbere. Acesta este un aspect. Nu mă întrerupeți, nu v-am întrerupt. Al doilea aspect. 

Nu puteți să-mi indicați mie să regândesc ceea ce vreau să spun. Mi-au mai solicitat 

alții să regândesc și acum m-au excomunicat. N-am tăcut nici atunci, nu o să tac nici 

acum. Așa că nu vă supărați pe mine. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da, mă simt nevoit să intervin. Îi atrag 

atenția doamnei consilier Raluca Năstase, grupul PNL, conform articolului 235, 234, 

da, avertismentul, la prima abatere președintele de ședință…  

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule, m-ați dat pe mine afară, acum o dați 

pe dumneaei afară. Mai greu. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – atrage atenția consilierului local în 

culpă și îl invită să respecte regulamentul. Deci, acest lucru îl  fac în acest moment, 

referitor la comportamentul doamnei Raluca Năstase, grupul PNL și supun la vot 

avertismentul respectiv. Cine este pentru? Cine este pentru? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna Năstase și la mine a fost la fel. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – împotrivă? 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – domnul președinte de ședință, 

confundați cvorumul, domnul președinte. Vedeți că sunteți în ședința consiliului local 

nu la PSD, domnul…. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dumneavoastră confundați de mult… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – domnul președinte… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – sunteți în ședință de consiliu local. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – vă rog să vă reveniți 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – nu îmi acordați respectul cuvenit. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – dumneavoastră aveți nevoie de un 

pahar cu apă… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – serios.  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – ...de ceva de mâncare, poate v-a 

scăzut glicemia. Domnul președinte, confundați locul unde vă aflați. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – lăsați că …. Deci, îmi aduceți și 

injurii, calomnii… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – confuziile acestea apar din lipsă de 

alimentație poate. 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – deci îmi aduceți calomnii. Măcar … 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – vă rog foarte mult să vă reveniți, 

domnul președinte … 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – rugămintea mea este …  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – … și să vă uitați la mine poate… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – … să se consemneze aceste voturi… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – …. vedeți și unde vă aflați, domnul 

președinte. Să știți că este rușinos gestul dumneavoastră. Eu nu v-am jignit, nu am 

vorbit peste dumneavoastră, nu v-am făcut nici o … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul președinte de ședință, așa, eu nu am 

atribuții în funcționarea consiliului local. Doamne ferește! Nici nu intenționez să fac 

acest lucru. Da pentru, pentru echidistanță și pentru normalitate, dacă tot o sancționați 

pe doamna consilier, cred că este primul consilier sancționat în mandatul acesta, cred 

că ar trebui să o sancționați și pe doamna Pravăț, că dacă luăm înregistrarea 

dumnealor, țipau una peste alta, la fel. Este același stil de țipăt, de aceea… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – bun. Rugămintea mea la 

dumneavoastră este să vă înscrieți la vot, da? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

trebuie să voteze propunerea dumnealui. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoş ŞTEFAN – am venit aici să votăm un proiect, 

nu să facem o cafenea politică. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu vă propun… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

haideți să supunem la vot totuși ordinea de zi că acolo ne-am blocat, da, bun.  Doamna 

Pravăț a avut o propunere, da, bun. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu era propunere de proiect, era o propunere de 

discuții. 

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

discuții, deci… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- este ședință extraordinară, dar dacă vreți… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamna Pravăț, aveți cuvântul. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu trecem proiectul 

unu întâi? 

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

da, normal. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – modificăm ordinea de 

zi și supunem la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

domnul Huluță  are de spus ceva. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –nu,  ideea este, dacă tot 

mi-a dat cuvântul… Domnul Huluță, dacă tot mi-a dat cuvântul domnul președinte de 

ședință, chiar, chiar îi rog pe colegii mei din grupul politic PSD, să manifeste o 
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atitudine reverențioasă și în contextul în care ne aflăm, pe durata unei ședințe să nu ne 

mai întrerupem, să nu mai intervenim fără aprobarea președintelui de ședință. Ok. Vă 

sunt datoare, domnul primar, cu niște precizări. Eu nu am făcut altceva, eu mă simt 

datoare… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu nu vă acuz. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu vă mulțumesc că 

încercați să mă puneți în aceeași bancă cu doamna Raluca Năstase deși doamna Raluca 

Năstase  nu a urcat și coborât mii de scări în campania electorală din 2016.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- ......(nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului) 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ca idee. Atât, nu am 

amenințat pe nimeni și vă rog să justificați lucrul acesta. Eventual printr-o postare pe 

facebook…. . Domnul președinte de ședință, pe domnul primar nu putem să-l 

sancționăm, sincer acum? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  la partid m-ați sancționat.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu, nu acum în timpul 

ședinței… 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – doamna Breahnă, puteți să discutați la 

subiect. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și dumneavoastră ar 

trebui să vă comportați exact cum ne cereți dumneavoastră. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – domnul președinte, vă rog frumos, 

revenim la subiect sau pierdem vremea? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – deci apropo, apropo de 

politică ieftină, domnul primar, să știți că dumneavoastră dați tonul unei astfel de 

atitudini.  

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – domnul președinte, vă rog… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu noi. Mulțumesc 

frumos. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – …revenim la subiect.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul președinte, totuși supuneți la vot… 

ceva… sau… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – am și eu o propunere. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU –  sau sunteți președinte doar pentru 

opoziție?  

Domnul Primar Cosmin NECULA- misiunea dumneavoastră este să o lăsați pe 

doamna Pravăț  pe piedestal să vorbească singură. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – domnule președinte, am o singură 

propunere. Deci, să se completeze ordinea de zi cu punctul de diverse. Pentru că nu 

există un punct clar. Și cu punctul de diverse acolo să discutăm… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

bun. Supunem la vot propunerea domului Huluță și a lui doamna Breahnă, să se 

suplimenteze ordinea de zi cu punctul diverse. Mulțumiți? 
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Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –punctul diverse, discuții 

asupra… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

păi asta este la punctul diverse, doamnă. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –......(nu se înțelege, 

discuții înafara microfonului) 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  vă amintesc totuși că suntem la o ședință 

extraordinară. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – cred că este o ședință extraordinară 

care are o formă de organizare, care se desfășoară după un anumit program. Dacă aveți 

diverse de rezolvat, cred că le puteți rezolva la partid. Și mă refer la toți consilierii 

PSD, care… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamna Pravăț, aveți cuvântul. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – faceți politică acum, care nu are 

legătură cu ordinea de zi. Aș dori totuși, domnul președinte, să discutăm aplicat 

proiectul de pe ordinea de zi și să terminăm ședința. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnule consilier, s-au făcut niște 

propuneri la ordinea de zi.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul președinte… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – asta intenționăm să clarificăm acum. 

Îl rog pe domnul secretar să supună la vot. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  suntem într-o ședință extraordinară. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul președinte, 

domnul consilier Crețu, vă rog consultați Codul administrativ cu privire la ceea ce 

înseamnă diverse.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- vedeți, domnul consilier, că vă sancționează și 

pe dumneavoastră. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – rubrica diverse, la ceea 

ce înseamnă diverse în ședință ordinară. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă avertizează și pe dumneavoastră. Stați liniștit.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –deci, dumneavoastră 

puteți …, domnul primar, puteți să-mi faceți și să-mi croiți orice tablou. Cetățenii care 

intră în contact cu mine zilnic știu exact …. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

supunem la vot amendamentul … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- lăsați că nu prea știți ce vor cetățenii. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră vreți să fiți șefă de partid, atât. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – amendamentul doamnei Pravăț sau… 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

amândoi au propus același lucru, în esență. Suplimentarea cu punctul diverse. Cine 

este pentru? Doamna Tamba, vedeți cine sunt. 10 voturi pentru, a fost aprobată 

suplimentarea ordinii de zi cu punctul diverse.  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 10 voturi pentru și 7 abțineri a fost aprobată modificarea ordinii de zi propusă de 

doamna Breahnă și domnul Huluță. 

Supunem la vot ordinea de zi cu modificarea propusă. 

 Cine este pentru? Nu mai suplimentați? Nu mai aprobați? 

Cu 11 voturi a fost aprobat.  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE 
 

 x 

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN 
 

 x 

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

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 10 - 7 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE 
 

 x 
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Cu 12 voturi pentru (  au fost anunțate  11 dar de fapt sunt 12 consilieri care au votat 

pentru)  și 5 abțineri a fost aprobată ordinea de zi cu modificările aduse. Acum, 

domnul președinte, supuneți la vot punctul unu. Întrebăm domnii consilieri dacă există 

vreo situație de conflict de interese sau incompatibilitate.  

Nu există astfel de situații.  

 Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA - doamnelor și domnilor consilieri, 

supun aprobării dumneavoastră  modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în 

discuție în această ședință  aşa cum v-a  fost transmisă și pe mail, respectiv vot direct, 

majoritate absolută.  

Cine este pentru ? Modalitatea de vot.  

Împotrivă ? 

Cine se abţine ? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN 
 

 x 

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

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 12 - 5 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- x   
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Cu 17 voturi pentru  a fost aprobată modalitatea de vot. 

 

1.Supun discuţiei punctul 1 al ordinii de zi  și Domnul Președinte de ședință 

Vasile Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația 

,,Școala de Pian Dragoș Lungu”în vederea realizării în comun a evenimentului 

,,Concertul Regal al Toamnei”,în data de 06 octombrie 2019 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnul președinte de ședință. 

Doamnelor și domnilor consilieri locali, acesta este motivul convocării în ședință 

publică a consiliul local, în vederea acestui proiect de asociere a Municipiului Bacău și 

,,Școala de Pian Dragoș Lungu”. Un proiect care se voia drept o sărbătoare pentru 

Municipiului Bacău, o sărbătoare de cultură cu ocazia  împlinirii a 611 ani de existență 

a acestui oraș. Am să rog în momentul de față, pe domnul profesor Dragoș Lungu să 

facă o prezentare foarte clară a acestui proiect, din perspectiva dumisale. Îl rog pe 

dumnealui să facă deoarece, repet, este sufletul acestui proiect și este cel care a venit 

cu această idee, din punctul meu de vedere extrem de bine venită pentru cetățeni. Am 

să-l rog pe domnul profesor să ne prezinte care era esența acestui proiect și ce 

reprezenta acest proiect.  

CRISTINA 

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

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 17 - - 
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Domnul Profesor Dragoș LUNGU – bună ziua, domnul primar, bună ziua domnilor 

consilieri. Am venit din nou în fața dumneavoastră cu acest proiect din două motive. 

Nu am să dezbat foarte mult pentru că deja au ieșit foarte multe discuții la nivel de 

întreg orașul  vizavi de acest proiect  care așa cum ați spus și dumneavoastră, ar fi 

trebuit să fie o sărbătoare a Bacăului. Primul aspect și primul motiv pentru care mă 

aflu aici este acela de a vă transmite tuturor că am anulat acest eveniment. Acest 

eveniment nu va mai avea loc pentru că, din punctul meu de vedere așa este mai bine. 

S-a făcut prea mult tam-tam vizavi de ce însemna acest proiect. Atunci am decis să 

anulez acest proiect. Al doilea motiv pentru care am venit în fața dumneavoastră este 

pentru a clarifica două linii bugetare dintre, oarecum dintre cele mai importante. 

 1. Este onorariul lui Plácido Domingo, care… 

(Există și alte discuții care nu se înțeleg.) 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul profesor! 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – vă rog. 

(Există și alte discuții care nu se înțeleg.) 

Domnul Primar Cosmin NECULA- chiar nu vreți să-l lăsăm pe domnul profesor? 

(Există și alte discuții care nu se înțeleg.) 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU –dacă îl ascultați și pe domnul consilier Crețu, cu 

siguranță ședința asta în cinci minute era gata. Dar... 

(Există și alte discuții colaterale care nu se înțeleg.) 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – dar, cu ale dumneavoastră... 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

vorbiți în microfon, domnul Stan. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – eu  doar vă expun cum stau lucrurile. Datorită 

faptului că nu s-au înțeles costurile. Atunci... 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – domnul secretar, vă rugăm frumos, are 

cuvântul, vreau să-l ascult.  

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU – ascultați-l la colegiu, domnul consilier, da. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – vreau să-l ascult, pentru asta am venit. 

Să-l ascult pe domnul care a inițiat un proiect, care din cauza dumneavoastră, 

consilierii PSD, nu a mai avut loc… 

Domnul Consilier Laur  ȘOVA- GÂȚU -  primarul a inițiat un proiect, domnul 

consilier. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – domnul primar  a inițiat un proiect la 

solicitarea domnului profesor. Datorită atitudinii dumneavoastră din ședința de data 

trecută, nu s-a putut aproba, iar astăzi îl avem din nou pe ordinea de zi.  

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU – primarul a retras proiectul la ședința 

trecută, dacă vă aduceți aminte, domnul consilier, da? A retras proiectul, corect. 

Primarul a retras proiectul. 
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Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – corect. Și are voie să-l pună din nou. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU – corect.  

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – și dacă tot suntem aici, eu vreau să-l 

ascult pe domnul acesta. Nu înțeleg care este problema. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU – păi, dacă acest concert s-a anulat, ce rost 

mai are să ascultăm? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – lasă–mă să aud…. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – domnul consilier, este politicos față 

de dânsul să-l lăsăm… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- este normal să auzim oamenii. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE –să-l lăsăm să ne expună … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți să lăsăm și oamenii… 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU – lăsați-l, lăsați-l că nu am fost la bere 

împreună.  

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – lăsați-l să vorbească.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –  domnule, dacă proiectul este anulat, 

să-l asculte cei care sunt interesați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar de ce nu vreți să ascultați un om, oameni 

buni? Este chiar așa de tragic? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –  ce să ascultăm? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar de ce să nu ascultați că sunteți votați și 

plătiți de oameni. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – sunteți clarificat cu…. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu  chiar vreau să-l 

ascult pe domnul profesor Lungu. Chiar vreau să-l ascult… 

Domnul Consilier Romică BOTOI – ce ar trebui să aprobăm, ca să știu? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul Botoi… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul Lungu… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu vedeți că suntem 

acuzați că nu lăsăm lumea să vorbească? Lăsați domnule, să vorbească. Știți ceva 

domnul profesor Lungu, aș fi curioasă…  

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – nu pot să vorbesc peste o sută de oameni. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul profesor 

Lungu… 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – vă rog. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul profesor 

Lungu, vă ascultăm. Dar știți ce vreau să vedem, dacă aveți mai multe de spus decât 
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ne-ați spus pe facebook, sincer. Dacă aveți ceva mai interesant și eventual pe un alt 

limbaj. Mulțumesc. Chiar vă ascult cu mare atenție. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – doamna Breahnă, aș dori frumos să 

aveți un pic de respect față de un cetățean al Bacăului. Pentru că și dumneavoastră 

vedeți că preluați niște mesaje de pe facebook  ale altor persoane. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ......(nu se înțelege, 

discuție înafara microfonului) 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – da, da, da… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – rugămintea mea la dumneavoastră… 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – discuțiile de pe facebook, toate discuțiile de pe 

facebook au fost de bun simț. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – rectificarea bugetară este inițial… 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – discuțiile de pe facebook au fost de bun simț. 

Eu sunt o persoană de bun simț, în primul rând. Pentru că așa m-au învățat profesorii 

mei. Ceea ce s-a întâmplat aici… . Domnule primar, dacă îmi permiteți.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă rog. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU –când sunt invitat, oriunde merg și scrie invitat, 

cred că i se dă bună.... bun simț, așa, chestii de bun simț ... 

Domnul Primar Cosmin NECULA- corect. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU –așa, de bun simț. Nu vreau, încă o dată, nu vreau 

să credeți că am venit eu să fac nu știu ce, nu mă interesează. Nu sunt om politic, nu 

mă interesează să fac politică, să demonstrez cuiva, ceva anume. Am venit în fața 

dumneavoastră cu un proiect bun, din punctul meu de vedere. M-ați abătut de la ceea 

ce era de spus. Dacă tot m-ați invitat dați-mi voie două minute să vorbesc, atâta 

durează. Una dintre liniile bugetare care nu s-a înțeles a fost onorariul lui 

Plácido Domingo, care era de 10 mii de euro, din care 5 mii de euro le suporta ,,Școala 

de Pian Dragoș Lungu”. Alexandra Coman ar fi venit să cânte gratis pentru acest 

proiect. Al doilea, a doua  linie bugetară. Dacă mă lăsați… după aceea cu siguranță mă 

puteți să mă întrebați tot… a, ok. Mulțumesc. A doua linie bugetară care nu s-a înțeles 

a fost onorariul orchestrei. Doamna Dragomir, nu a fost vorba niciodată de 400 de lei, 

să ia un membru al orchestrei care cântă. Și cred că se poate verifica video că așa ceva 

nu am spus. Nici nu a fost vorba de 400 de lei. 

Doamna Consilier Doina Dragomir – există înregistrat pe bandă. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – cred că da, cred că da.   

Doamna Consilier Doina Dragomir – ......(nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului) 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – nu vreau să vă contrazic, nu vreau să intru în 

polemică cu dumneavoastră, drept pentru care se poate controla banda aceea video, se 
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poate vedea. Dacă era să fi fost 400 așa cum spuneți dumneavoastră, să știți că nu ne 

încadram cu bugetul. În orchestră ar fi trebuit să cânte peste 50 de persoane. Nu ne 

încadram cu bugetul. Această orchestră trebuia să fie dirijată de un dirijor. Dacă 

puneam și onorariul dirijorului nu ne mai încadram sub nici o formă în 20 de mii de 

lei. Dați-mi voie să vă spun că nu a fost așa cu 400 de lei. A fost vorba de 350 de lei cu 

tot cu TVA  pentru fiecare membru din orchestră care cântă, la care se adăugau 

onorariul domnului, maistrului dirijor Ovidiu Bălan, în valoare de 2000 de lei + TVA 

și ajungeam undeva la 19700.  

Doamna Consilier Doina Dragomir – așa ați declarat dumneavoastră domnule …. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – nu știu, cred că se poate ..... 

Doamna Consilier Doina Dragomir –......(nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului) 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU –  nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră 

și nici să mă contrazic cu dumneavoastră. Dacă se poate verifica, cred că este foarte 

bine de verificat să vedem cine spune, sau nu, adevărul. Exact doamnă, este simplu. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dăm dreptul la replică și doamnei 

Cristina Pravăț. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul profesor, ați 

menționat faptul că am avut noi consilierii locali, nu știu care anumite neînțelegeri cu 

privire la cuantumul onorariului lui Plácido Domingo junior? 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – da. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – puteți să exemplificați 

și să fundamentați această afirmație? 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – ați spus că nu putem noi, primăria să … 

(înregistrare cu întreruperi)….. 10 mii de euro. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu am întrebat. O să vă 

rog frumos să consultați procesul verbal al ședinței anterioare. Eu atât v-am întrebat. 

Care este onorariul lui Plácido Domingo junior? Ne-ați  spus că aproximativ 10 mii de 

euro și eu atunci …. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – nu aproximativ... 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul profesor… 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – fix 10 mii. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – 10 mii de euro. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – exact. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și eu, atunci, am pus un 

amendament în sensul diminuării contribuției Municipiului Bacău de la 67 de mii și 

ceva la 47 de mii. Echivalentul în lei a sumei de 10 mii de euro. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – cu acest ... 
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Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dar, nu am afirmat nici 

eu și nici un alt coleg de al meu că avem dubii asupra onorariului. Nici o secundă. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – cu acest amendament care l-ați făcut 

dumneavoastră... 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – aici ajungem dacă 

dumneavoastră vă enervați, ne jigniți… 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – eu nu m-am enervat. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar,  intru 

în jocul dumneavoastră sau dumneavoastră intrați în jocul domnului primar.  

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – nu v-a jignit absolut nimeni, doamnă. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – deci ideea este... Încă o 

dată…  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – lăsați-l să vorbească, vă rog lăsați-l să 

termine. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, 

domnul profesor, mă scuzați, nici o dată nu am făcut afirmații în sensul în care că ar 

exista dubii cu privire la contravaloarea onorariului lui Plácido Domingo junior, nici o 

dată. Vă spun sincer.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul profesor… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dar v-am întrebat care 

este valoarea acestui onorariu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- să știți că nu sunteți la interogatoriu. Nu, puteți 

să nici să nu răspundeți.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dar nu l-am întrebat 

nimic.  

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – nu, doar atât... 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, sincer, 

sunteți penibil. Pe cuvânt de onoare.  

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – cu amendamentul pe care l-ați adus... 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – vă spun din suflet. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – îmi permiteți și mie? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna consilier, v-ați ridicat efectiv, pe 

românește…., haideți ca să vă dau o replică pe înțelesul dumneavoastră. V-ați ridicat 

poalele în cap. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – foarte bine.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar eu vă spun în felul următor… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – mi le-am ridicat 

întotdeauna. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- din momentul acesta… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – pentru dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, pentru mine nu v-ați ridicat poalele în cap. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –-......(nu se înțelege, 

discuție înafara microfonului) 

Domnul Primar Cosmin NECULA- din momentul în care ați diminuat bugetul acelui 

proiect, dintr-un motiv politicianist, din momentul acela proiectul nu mai putea fi 

realizat. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – exact despre asta este vorba. Mă scuzați că 

intervin peste dumneavoastră. Aducând acel amendament dumneavoastră, acel proiect 

s-a închis. Încă un lucru dacă îmi permiteți. Dat fiind faptul că orchestra nu poate cânta 

gratis și lucrul acesta se poate verifica pe cameră… 

 Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ......(nu se înțelege, 

discuție  înafara microfonului) 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – deci, nu există. Aceia sunt artiști. Trebuie să,  

trebuie și ei plătiți. Dacă ați fi spus așa ceva, cu siguranță nu ar mai fi ieșit atâta 

discuție și așa mai departe. Da. Dar cu siguranță dacă nu se ridica acest amendament, 

evenimentul poate ar fi avut loc. Eu așa consider că era, pentru mine cel puțin era un 

proiect foarte bun. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l transmit. La organizarea încă 

unui eveniment pe care dumneavoastră cei din consiliu mi l-ați aprobat și mulțumesc 

frumos, nu un an  ci mai mulți ani de-a rândul  și anume Concursul Internațional de 

Pian ,,Frederic Chopin”, primul om cu care am vorbit despre acest proiect a fost 

domnul primar. Domnul primar, uitați ceea ce  vreau să fac, dați-mi și mie, oferiți-mi 

și mie sprijin în a face această competiție bună pentru oraș pentru că în această 

competiție vin concurenți din China, cărora le-au desenat așa pe hartă pe unde vine 

România, pentru că nu știau…(înregistrare cu întreruperi). Datorită faptului că domnul 

primar mi-a spus, cu siguranță veți avea sprijin din partea mea, că este un proiect bun. 

La care eu am venit cu acest proiect. Eu nu avem de unde să știu ce trebuia făcut mai 

departe. Deci, eu vreau să știți că nu am nimic absolut cu nimeni. Singurul de care am 

fost supărat  este acest amendament care s-a ridicat și nu s-a mai putut face 

evenimentul. Atât am avut de spus.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mulțumim frumos. Are cuvântul 

doamna Pravăț. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, eu, să 

știți că în dialoguri  sterile cu dumneavoastră nu mai intru, începând de astăzi. Dar  o 

singură întrebare vreau să vă pun. Nu faceți politică ieftină, domnul primar. Dar atunci 

de ce ați postat pe facebook, un comunicat în ziua ședinței sau în seara ședinței , nu îmi 

mai aduc aminte exact când, prin care acuzați grupul politic PSD, sau unii dintre 
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consilierii locali PSD că au votat, vă rog frumos să nu mă întrerupeți, că au votat 

împotriva proiectului. În contextul în care noi nu am formulat decât un amendament, 

da, care a fost aprobat și ulterior și dumneavoastră ați retras proiectul. Și acum câteva 

zile, habar nu am când, oricum sâmbătă, postarea dumneavoastră nu mai era pe 

facebook. Ok? Dacă nu faceți politică ieftină, de ce nu vă asumați postările și le 

ștergeți la câteva zile. Apropo de  politică ieftină și jur, vă dau cuvântul meu de onoare 

că eu nu mai intru în dialoguri sterile cu dumneavoastră.  

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – doamna Breahnă, facebook-ul face 

curat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, haideți să ne înțelegem. Eu nu mi-am șters 

vreo postare, stați liniștiți. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – vreo două chiar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, chiar nu. Nu. Mai curăță și facebook-ul 

dintre ele. Nu a suportat facebook-ul ca primarul să dea în consiliul PSD. Nu, asta s-a 

întâmplat. Stați liniștită că ceea ce am spus atunci, o zic public. Din punctul meu de 

vedere, prin votul unor consilieri PSD, unor consilieri PSD, acest proiect a fost trântit. 

Domnul profesor … 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – exact, despre asta este vorba. Da, adică sunt de 

acord cu asta. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –  grijă la exprimare, 

atunci. Ați afirmat că am votat împotriva proiectului.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- mai aveți până votați. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – sunteți totuși un om 

politic cu experiență. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mai aveți până vă faceți procuror, doamna  

consilier. Deocamdată sunteți director la OCPI. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu cred că aveți toate 

șansele cu oamenii din stânga și dreapta dumneavoastră să vă faceți primul procuror. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da. Nu, eu nu intenționez. Dumneavoastră nu vă 

iese rolul. Că jucați prost tare. Rămâneți la ceea ce sunteți de fapt.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ......(nu se înțelege, 

discuție înafara microfonului) 

Domnul Primar Cosmin NECULA- rămâneți la ceea ce sunteți de fapt, un director 

OCPI, fără probleme, este mult mai bine. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – din păcate pentru 

dumneavoastră, sau din fericire pentru mine, am parcurs suficiente trepte în 
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administrația publică astfel încât să consider că poate pe anumite zone am mai multă 

experiență decât dumneavoastră. Dar nu are rost să ne  facem noi   statuie. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -  domnul președinte, să revenim la subiect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu știu că sunteți unică și irepetabilă… 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU – domnul președinte… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu asta este problema. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu. Dar știți care este 

ideea, vă rog frumos… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, doamna consilier… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – știu că sunteți obișnuit 

să ne jigniți pe noi, consilierii, dar măcar opriți-vă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- aveți un punctaj de la partid, da. Dar nu vreți să 

vă opriți. Haideți, terminați un pic cu punctajul, discutăm în momentul de față…. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, 

domnul primar, mă opresc când consider eu. Dar domnul profesor a terminat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar haideți să vorbim un pic de noi. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- domnul președinte, îmi dați și mie cuvântul? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – păi, hai. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul profesor, ați terminat? 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU –da, eu nu mai am nimic de spus. Mulțumesc 

frumos. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dau cuvântul domnului consilier 

Huluță.  

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- înțeleg. Domnul director, inițiator, domnul 

inițiator… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul profesor… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- domnul profesor, domnul profesor, știți că 

eu am susținut proiectul și îl susțin și astăzi.  

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – mulțumesc tuturor. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- vreau să vă întreb, nu se mai ține acest… 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – nu se mai ține, nu. Pentru că nu am putut să-l 

întorc,  Plácido Domingo… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- era prea târziu. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – nu am putut să-l întorc pe  Plácido Domingo,  

ia-ți biletul, lasă biletul, anulează biletul, dă biletul, nu mai cânta. Nu merge așa. La 

valoarea lui și la experiența și…. Slavă Domnului cât a cântat și pe unde a cântat, nu 

am putut să fac așa ceva. 
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Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- deci, noi putem trece la punctul de diverse, 

da. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – mulțumesc frumos. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumim, domnul profesor și îmi cer scuze și 

eu pentru ceea ce ați ajuns să trăiți, doar pentru faptul că trebuia ca cineva să se 

răzbune pe mine. 

Domnul Profesor Dragoș LUNGU – mulțumesc, vă doresc o zi bună. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- bun. Vă anunț că retrag proiectul de pe ordinea 

de zi, fapt pentru care putem ajunge la punctul doi. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da. Dau cuvântul domnului consilier 

Laur Șova. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU - mulțumesc. Dacă tot a vorbit colegul, 

prietenul, inițiatorul, colaboratorul dumneavoastră, domnul primar, da, mai avea puțin 

și ne lua la bătaie. De minciuni… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-......(nu se înțelege, discuție înafara microfonului) 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – dar, vă rog frumos, nu v-am întrerupt. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-......(nu se înțelege, discuție înafara microfonului) 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – știu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar să spuneți despre un om că vă  lua la 

bătaie… 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – domnul primar, o secundă, haideți să ne 

respectăm.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi, da. Dar respectați-i și pe cei care sunt în 

sală. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – domnul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu este corect așa. Să spuneți despre oameni că 

vor să vă ia la bătaie. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – domnul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă repet. Vă atrag atenția că nu mai intru în 

polemici cu dumneavoastră. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – nu mai atrageți atenția, domnul primar. În 

2016 mai aveați puțin și mă pupați pe gură, că mergeam cu dumneavoastră în 

campanie și acum mă întrerupeți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-......(nu se înțelege, discuție înafara microfonului) 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – la figurat, domnul primar, la figurat. 

Domnul Viceprimar Daniel –Dragoș ȘTEFAN – domnul primar, domnul 

președinte… 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – ascultați două minute, atâta am, da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul consilier… 
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Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – domnul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-......(nu se înțelege, discuție înafara microfonului) 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – domnul primar…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul consilier, eu vă rog să vă cenzurați un 

pic limbajul. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – domnul primar, este foarte cenzurat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-......(nu se înțelege, discuție înafara microfonului) 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – domnul primar, este cenzurat limbajul. 

Două minute, trei minute, cât am, da? Vă rog frumos să mă respectați. Lăsați-mă să 

vorbesc. După aceea puteți să interveni. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar chiar nu vreau să mai ….. (nu se înțelege) 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – ba da, că o să vă pun niște întrebări  

domnul primar, da. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – domnul președinte de ședință… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamna consilier, ridicați mâna, vă 

rog. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – aș vrea să vă întreb, mie mi-ați mai 

dat avertismentul, că nu s-a înțeles cum ați procedat până la urmă? 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – doamna consilier, l-ați luat pe domnul 

primar  la dumneavoastră în partid? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, domnule…. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – trei minute și atât. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-......(nu se înțelege, discuție înafara microfonului) 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – trei minute și atât. După aceea nu vă 

întrerup. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da, da, domnul președinte de ședință, 

dumneavoastră … 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul domnul consilier Laur 

Șova. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- l-am retras de pe ordinea de zi. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – l-ați retras dumneavoastră. Când vreți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –domnul consilier Șova, aveți cuvântul. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – ok. Domnul primar, ori presa este 

mincinoasă, ori dumneavoastră sunteți mincinos. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul președinte, nu ați intrat la ordinea de zi 

sau ce discutați acum? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul primar, vă rog frumos și 

respectuos… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- respectuos vă rog și eu. Bine, mă puteți da și pe 

mine afară din sală cum ați făcut-o și din partid sau mă sancționați, nu este o problemă. 

Eu vă întreb, dacă tot sunteți președinte de ședință, da, s-a terminat punctul de pe 

ordinea de zi sau nu s-a terminat? În ce context îi dați cuvântul domnului consilier? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – pentru că l-a solicitat.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-  pot să vă întreb și eu. Că s-a terminat. Suntem 

la diverse. S-a intrat la diverse. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mulțumesc pentru ajutor, domnul 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi s-a intrat la diverse sau nu, domnul 

președinte? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da. Trecem la punctul diverse. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- așa, asta voiam. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – trecem la punctul diverse și dau 

cuvântul domnului consilier Laur Șova. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, suntem la diverse. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – ok. La diverse. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-......(nu se înțelege, discuție înafara microfonului) 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – v-a șoptit în ureche domnul secretar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- poftim? 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – v-a șoptit în ureche domnul secretar. La 

diverse. Ok.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul consilier, aveți pretenția să vă respect și 

să vă ascult. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – ok, ok. Mulțumesc frumos.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- astea sunt glume golănești.  

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – domnul primar, golani sunt alții, domnul 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu vă simțiți dumneavoastră golan, că nu v-am 

făcut. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU –ok. Domnul primar… 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – domnul președinte, se lungește cam 

mult și aș vrea să spun un cuvânt. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ......(nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului) 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – două minute și termin. Până acum era gata.  

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – un minut și ai toată ziua  după aceea. 
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Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – nu ai toată ziua. Iar  repet, nu am fost la 

bere împreună, aveți, da, puțin respect, domnul Crețu. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – iertați-mă dacă pentru dumneavoastră 

cuvântul de politețe ,,aveți” este suprem.  

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – nu ai spus că ai. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – domnul președinte, este evident că 

toată ședința de pe ordinea de zi, toată ședința de azi este un circ din partea 

dumneavoastră, a PSD-ului. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR – și din partea dumneavoastră..….(nu se 

înțelege) 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – aș dori… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – nu vă supărați, domnul Crețu, nu      

v-am permis să vorbiți. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREŢU – aș dori să vă anunț că consilierii PNL  

se retrag din această ședință, să vă desfășurați singuri circul pe care l-ați regizat. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA –GÂȚU – domnul consilier, voiam să vă dau niște 

citate din presă, da, domnul primar a declarat, sau presa este mincinoasă? Atât voiam 

să știu. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – domnule președinte și eu sunt 

solidar cu grupul PNL pentru că noi facem aici un talk show politic și o dezbatere 

politică. Eu cred că în  ședința consiliului local nu avem ce face cu astfel de discuții. Și  

eu mă retrag. Vă mulțumesc. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ați stat prea mult, 

domnul Ștefan, la serviciu în ultima vreme, așa este. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dar, domnul consilier Șova, aveți 

cuvântul. 

 

Se retrage din sală grupul consilierilor PNL și domnul Viceprimar Daniel – 

Dragoș ȘTEFAN.  În sală au rămas un număr de 11 consilieri. 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul domnul Viceprimar 

Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- deci, specific, la rubrica diverse. Vreau 

să vă informez  că Primăria Bacău  deține o suprafață de 42 de hectare de teren în zona 

aeroportului. Mi s-a făcut o sesizare prin care sunt informat că acel teren, chiar dacă 

aparține Primăriei Bacău, are la ora actuală alt statut. Am verificat la Registrul Agricol 

și terenul nu este nici închiriat, nici în arendă și nici concesionat. Dar la ora actuală, 

este în cea mai mare,  vorbim de 42 de hectare, în cea mai mare parte este cultivat cu 



   

34 
 

porumb. Acolo este instalată o stână, sunt niște construcții și parțial este ocupat de un 

aerodrom. Îl întreb personal pe domnul secretar, care răspunde de patrimoniul 

Municipiului Bacău și răspunde de Registrul Agricol, dacă are cunoștință despre cei 

care și-au putut permite să ne folosească acest teren și de când? Din informațiile pe 

care le dețin  de la Direcția Agricolă, de când țin evidențe, terenul a avut același statut. 

Mai exact, cultivat. Ocupat abuziv. Și bineînțeles valorificat. Aici nu este vorba de caș, 

brânză, un miel. Se pare că și de ceva cașcaval. Dacă domnul secretar poate să ne dea 

astăzi un răspuns autorizat, dacă nu, solicit consiliului local să constituie o comisie și 

să verificăm ce s-a întâmplat acolo în ultimii ani și cu acordul cui. Deci cu stâna, cu 

vreo 20 de hectare cultivate cu porumb, cu un aerodrom care ne ocupă parțial terenul și 

de niște construcții anexe. Propun să formăm o comisie.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- ......(nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului) 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- nu este în aeroport, domnule.  În zona 

aeroportului. Da. Și să verificăm, să decidem și să luăm măsuri în consecință. Vă 

mulțumesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

domnul Scripăț, eu v-am spus vă respect enorm. V-am spus și când erați prefect, 

sunteți o personalitate, dar numai că aveți o singură hibă, sunteți într-o eroare totală, 

perpetuă și continuă. Secretarul Municipiului Bacău  nu a avut niciodată în subordine 

Compartimentul Patrimoniului, Direcția de Patrimoniu. În schimb, Viceprimarul 

Scripăț, care are program de sanatoriu, o oră pe zi, vine la 9 și pleacă la 10, a fost timp 

de trei ani din câte țin eu minte, parte din, președintele comisiei de inventariere. Acum 

ați descoperit stâna aia, domnul…. În schimb, domnul secretar are cunoștință că 

domnul Scripăț și-a construit ilegal pe domeniul public al statului o cașcarabetă 

împrejmuită cu un gard și în momentul când lucrătorii Poliției Locale s-au deplasat să 

constate în baza unui plan de măsuri, domnul Scripăț i-a agresat. Asta știe domnul 

secretar. Chestia cu cașcavalul, cu stâna,  cu gara, cu … este numai atribuția 

dumneavoastră și plăcerile dumneavoastră. Deci, domnul secretar nu are în atribuție 

patrimoniul și dumneavoastră ați avut în atribuție patrimoniul și știați de această stână, 

știați de acel teren, știați de situație, pentru că o vehiculați de trei ani încoace și nu ați 

luat nici o măsură. Probabil ați trecut pe la stână. Vă mulțumesc. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-  domnul secretar, răspunsul pe care mi 

l-ați dat dumneavoastră  este tot de… aceeași stare de inducere în eroare. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

da. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- eu nu spun că terenul nu exista acolo. 

La inventariere o fi ieșind, echipa care s-a deplasat. Eu fac acuza că terenul 
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Municipiului Bacău, în suprafață de 42 de hectare și nu este chiar puțin, este valorificat 

de terțe persoane pe care ne facem că nu le știm. Și o duceți la cașcarabeta mea…la …  

Eu nu v-am acuzat pe dumneavoastră de altceva. Dacă în calitate de responsabil al 

Registrului Agricol  aveți cunoștință cine ne folosește terenul și de ce? Și cu aprobarea 

cui? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Registrul Agricol, domnul Scripăț, are cu totul altă destinație dar dumneavoastră 

sunteți în administrație, parcă sunteți ieri. Registrul Agricol, se inventariază terenurile 

particulare care le declară deținătorii privați de teren agricol. În domeniul public sau în 

domeniul privat al Municipiului Bacău se inventariază terenurile care fac parte din 

acest domeniu. Deci, dumneavoastră habar nu aveți în primul rând cu ce  se ocupă atât 

Patrimoniul cât și Registrul Agricol. Dumneavoastră într-adevăr veniți pe la gară. Cum 

spuneați, în gară. Noi mergeam pe la Ministerul Dezvoltării, dumneavoastră pe la gară 

erați, într-adevăr. Deci, repet, atât în Codul administrativ, nici în fișa postului 

secretarul nu are atribuții pe patrimoniu. Dumneavoastră ați avut atribuții pe 

patrimoniu. Era în responsabilitatea dumneavoastră să luați, să dispuneți măsurile care 

le credeați de cuviință. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- domnul Director al Poliției Locale, fac 

un apel la dumneavoastră. Sunteți capabil ca într-un termen de cinci zile să ne 

informați despre situația cu acel teren? Și cât mai repede că porumbul se recoltează. 

Domnul Director al Poliției Locale Bacău - Lucian Dumitru IFTENE- dacă îmi 

permiteți, domnul președinte de ședință, am luat act acum despre sesizarea domnului 

viceprimar, o să trecem să luăm măsuri. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dați-mi și un termen, fără supărare, că 

v-am spus, că se recoltează porumbul. Și pe urmă o să mergem și o să vedem… 

Domnul Director al Poliției Locale Bacău - Lucian Dumitru IFTENE- recoltarea 

porumbului nu stă în atribuțiile Poliției Locale, dacă îmi permiteți, domnul viceprimar. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- am spus doar ca idee, să urgentați. Dacă 

o să veniți…, răspuns cum ați venit pe la nu știu ce terasă, sau la nu știu ce magazine, 

Profi, nu mai … . Eu oricum nu ameninț, nu sunt reclamagiu, dar nu voi lăsa în această 

fază, acest abuz săvârșit de cineva. 

Domnul Director al Poliției Locale Bacău - Lucian Dumitru IFTENE- domnule 

președinte de ședință, dacă îmi permiteți, am să vă pun la dispoziție, la solicitarea 

consiliului local, toate documentele care au fost întocmite de colegii mei vizavi de 

aceste…, hai să le zicem, acuzații făcute de către domnul viceprimar. Iar vizavi de 

această problemă am luat act, în trei zile vă punem la dispoziție. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- vă mulțumesc. 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – vă mulțumim frumos. Dau cuvântul 

doamnei Pravăț, doamnei consilier Pravăț. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – haideți să intrăm un pic 

în linia discuțiilor pentru care am solicitat suplimentarea ordinii de zi și aș ruga pe 

doamna director economic, nu știu dacă a reușit să parcurgă materialul propus de noi. 

Da, cred că, în esență v-aș ruga pe dumneavoastră ca director economic să purtăm o 

discuție și v-aș întreba în acest sens dacă până la ora aceasta ați identificat soluții 

pentru deblocarea situației menționată anterior, pentru deblocarea semnării 

contractelor de finanțare aferente proiectelor de pe Axa 4 a Programului Operațional 

Regional 2014-2020 și dacă da, le-ați identificat, care ar fi acelea în linii mari? Dacă  

v-ați aplecat asupra componentei de funcționare, sau asupra componentei de dezvoltare 

și după aceea aș propune să discutăm punctual propunerea noastră. E o propunere, 

repet, structurată pe parcursul unei ore. Nu avem pretenția că este cea mai potrivită. Eu 

zic că cei care am rămas în sală avem disponibilitatea de a găsi acum cele mai optime 

soluții. Mulțumesc, vă ascult doamna... 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – aveți cuvântul doamna Năstase, sau  

cum vă numiți. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – doamna Zamfir. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul președinte de ședință, eu,  nu puteți să 

luați așa funcționarii din aparatul de lucru al primarului. Primarul are dreptul, după 

intervenția unui consilier local, să-și exprime un punct de vedere. Eu știu punctajul 

cum funcționează dar totuși asta este. Sunt primar…  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da, domnul primar … 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  și reprezint interesele … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, 

domnul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-   nu ați intrat în politică … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – lăsați-mă să vorbesc cu 

un economist. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu am intrat… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ca de la economist la 

economist. Atât. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- lăsați, lăsați. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți să vă explic eu… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu știu că acum trei ani 

de zile când directorii au interpelați de către consilieri locali, nu au fost în stare să dea 

răspunsuri. Știu asta. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- iar începeți… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – lăsați-o pe doamna 

Director Zamfir  să demonstreze că poate face lucrul acesta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, domnul președinte… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu am pretenția totuși 

că economiștii sunt altfel. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, domnul președinte de ședință,  ei    sunt 

altfel față de ce? Aici lumea se împarte în economiști și restul oamenilor. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – așa cred eu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- era o glumă… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – sunt subiectivă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- … (luare de cuvânt care nu se înțelege) 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – pot fi subiectivă, asta 

este. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- … (luare de cuvânt care nu se înțelege) 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – îmi apăr breasla din 

care provin. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vorbiți un pic mai departe de microfon că se 

bruiază. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –și dumneavoastră să 

aveți grijă în sensul acesta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, domnul președinte de ședință, vă repet, 

cred că este normal să-mi dați cuvântul. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da, aveți cuvântul după care 

urmează… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –… doamna Zamfir. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- o să vedem. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – deci, domnul primar, 

eu vreau să discut, eu vreau …. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu vreau să discut concret. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu vreau să discut cu 

un om profesionist din primărie, cu un economist. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimată doamnă, chiar dacă nu vă convine… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu știu că vă pricepeți 

la toate… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  chiar dacă nu vă convine… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –eu astăzi, eu astăzi…. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- chiar dacă nu vă convine. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – lăsați-mă să vorbesc cu 

un economist. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- chiar dacă nu vă convine, deci, mi s-a dat 

cuvântul și dumneavoastră vorbiți în continuare, doamna consilier. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, deci… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vorbiți… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu vă supărați pe mine, 

dar să știți că faceți încă o dată în plus dovada faptului că … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mai departe de microfon. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –… salariații din 

subordinea dumneavoastră sunt niște incompetenți, unii dintre ei. Da.  

Dar, eu vreau să-mi demonstreze doamna director economic că nu este așa. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  nu vi se pare că sunteți deplasată, că faceți 

incompetenți toți angajații primăriei? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – am zis unii dintre ei. 

Nu-mi puneți vorbe în gură. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnule președinte de ședință, dar mi-ați dat 

cuvântul, doamna consilier, am înțeles are un număr de făcut. Mi se pare că câștigă 

puncte. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul primar, revin…, aveți 

cuvântul dumneavoastră și după aceea, doamna Zamfir. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul Huluță, dar nu 

a rămas aici ca să găsim soluții. Pe cuvânt. Nu ați zis dumneavoastră că interpelăm?  

Domnul Primar Cosmin NECULA-  una este interpelarea și una este circ ieftin, 

doamnă. Una este interpelarea.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, circul 

este în capul dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  dar trebuie… . Mi-ați prezentat o adresă. Da. 

Mie, da, sunt primul căruia ați prezentat-o și după aceea, doamnei director. Am 

capacitatea…  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu v-am zis că nu mai 

intru în dialog cu dumneavoastră…  

Domnul Primar Cosmin NECULA-  am capacitatea… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – pentru că nu ajungem 

la nici un rezultat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stați mai departe de microfon. 
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Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, 

mulțumesc frumos… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ca să se audă mai bine. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –… pentru sfaturi.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- să se audă mai bine. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –nu prestez la nici o 

televiziune deocamdată. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar, nu, nici nu trebuie. Dar nici nu cred că o să 

ajungeți vreodată. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – stați liniștit. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, pe post de prezentatoare nu puteți să fiți. Nu 

puteți să le faceți pe toate. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul primar, rugămintea mea către 

dumneavoastră… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – continuați cu jignirile, 

că vă pricepeți de minune. Atât v-a mai rămas. Să ne jigniți. Atât v-a mai rămas. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră faceți incompetenți niște oameni 

și nu aveți bunul simț, măcar să vă cereți scuze. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu, domnul primar. 

Domnul primar … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu faceți incompetenți așa otova…  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –domnul primar o să 

vizualizăm în ședințele următoare niște angajați, am zis, care vin cu animalele de 

companie la primărie. Despre ce vorbim! 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vai de mine. Ați făcut … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –dar lăsați-ne să 

interpelăm. Lăsați-ne să interpelăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna consilier, lăsați-mă să vă răspund și 

după acea interpelați pe cine vreți. Nu vreți să aflați ceva, nu… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu, repet, nu m-am 

referit la toți angajații. Știți foarte bine. Oricât încercați să extrapolați 

dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar cine sunteți dumneavoastră să spuneți că 

unii sunt buni și unii sunt răi? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – păi, dacă nimeni nu 

deschide gura, domnul primar? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- cine nu deschide gura, doamnă? 
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Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dar lăsați-i, domnule, 

să vorbească. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamnă, trebuie să vă răspund, doamnă. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dar, de ce nu-i lăsați să 

vorbească. Sincer. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar îi las, doamnă, stați liniștită, nu vă temeți. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – reiterez apropo de … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –apropo de… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- apropo de… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –apropo de SMS-urile pe 

care l-ați transmis deja funcționarilor. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- care SMS? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –apropo de chestia asta. 

Apropo de SMS-uri, domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ce SMS? Ce SMS-uri, doamnă? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ce vreți să dați SMS-uri între noi doi sau ce? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dacă vreți să faceți 

dovada a faptului că putem construi un dialog eficient pe acest subiect, lăsați-mă să 

discut cu doamna director economic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimată doamnă, vă repet pentru ultima oară. 

Poate nu înțelegeți cum funcționează sistemul. Primarul este cel care conduce aparatul 

propriu, punct. Dumneavoastră, dacă vreți vorbiți cu mine nu cu cine aveți chef. Că 

până una alta dumneavoastră sunteți aleasă pe listă, eu sunt ales direct. Și eu sunt pus 

de lege să răspund. Lăsați-i pe cetățeni să decidă,  nu dumneavoastră sunteți în măsură. 

Puteți vorbi și la microfon nu am o problemă. Continuați să vorbiți peste mine și peste 

toți ceilalți. Așa că continuați, continuați, continuați… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, o să 

ascultăm înregistrarea. Ați intervenit peste mine de zeci de ori în ședința aceasta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- o voi face de fiecare dată când săriți calul. 

Pentru că, dacă nu vă oprește președintele de ședință, vă voi opri eu. De a înjura 

colegii … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –domnul primar, dar ce 

am făcut eu…., domnul primar…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- din a face penibil primarul, din a face 

incompetenți angajații… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, cine 

zice că sare calul, dumneavoastră? 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- o să vă opresc de fiecare dată.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – cine spune, 

dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da, eu.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – cine vă mai crede în 

Bacăul acesta, domnul primar? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- se spune dumneavoastră, nu dumnevoastră. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și o să vă corectez de fiecare dată când săriți … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul primar… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, nu eu 

fac confuzie între noțiunea de creanță și datorie. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ia, mai votați un pic, consilierii PSD, și să mă 

dați afară și din sală. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu este nevoie, plecăm 

noi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi, da plecați.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –......(nu se înțelege, 

discuție înafara microfonului) 

Domnul Primar Cosmin NECULA- or să rămână, iar cei care contează. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul primar, rugămintea mea la 

dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- când nu mai aveți argumente, plecați din sală, 

doamnă! 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul primar, strict la obiect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi, strict la obiect, dacă mă lăsați să vorbesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – haideți o dată, vă las, aveți 

permisiune acum. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă mulțumesc din suflet. Dacă vă exercitați 

totuși atribuțiile, ar trebui să o faceți constant, nu discreționar când vă place. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU – dumneavoastră ați făcut-o, domnule 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da, tot timpul și eu sunt convins că sunteți 

supărați că nu v-am ajutat. Numai pe unii sau numai pe alții.  
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Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dar, Laur,  hai să-l 

ascultăm pe domnul primar să vedem… haideți, vă rog frumos, colegilor, să-l ascultăm 

pe domnul primar.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- aici este diferența. Eu nu o să fac, repet, și v-am 

zis-o în diverse locuri și în felurite locuri și o mai zic o dată public. Eu nu-i îngrop pe 

unii și pe unii îi ridic, ca așa îmi cere partidul. Eu sunt la fel cu toată lumea. Pentru că 

eu nu-mi doresc sub nici o formă să repetăm etapele istorice care tocmai le-am trecut 

cu 12 ani de liberalism, în care trăiau doar unii sau alții. Nu puteți să-mi impuneți 

dumneavoastră ce să fac. Și nici să-mi închideți gura. Vă este bine? Ați ajung în sfârșit 

la concluzia de normalitate. Doamna consilier, eu vă înțeleg că nu știți să vorbiți și în 

momentul în care vă pierdeți cumpătul începeți să aruncați cu infective și un limbaj 

suburban. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –......(nu se înțelege, 

discuție înafara microfonului) 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  mențineți-vă decența. Încă sunteți consilier 

local al acestui partid și al acestui municipiu. Vorbiți decent. Urlați până acum câteva 

ședințe că vă făceau unii , nu știu cum…, în toate felurile. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul primar, rugămintea mea este 

să folosiți cuvinte adecvate.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar și dumneavoastră ar trebui să fiți decenți.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – și rugămintea mea este să …, la 

obiect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- la obiect, în momentul în care ne comportăm 

normal, nu. Bun. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – a spus doamna că vă ascultă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc mult. Deci, domnul viceprimar, 

numai o secundă. Eu zic că noi am reușit să ne respectăm până acum. Bun. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –da, domnul primar, dar încercați dacă 

v-ați separat de PSD… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul viceprimar… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – nu mai separați și consilierii de 

administrativ. Că până la urmă consilierii buni, răi au votat, mai greu, mai ușor, niște 

proiecte acolo.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul viceprimar, când vă place, când vă place 

mergeți cu ei, când nu, nu. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – bravo, când îmi place, îmi place, când 

nu, nu.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi, da. 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – eu, nu sunt, domnul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am înțeles că sunteți în alianță. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –nu sunt, nu, nu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă vreți să intru și cu dumneavoastră în 

contact, în coliziune, nu am nici o problemă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –nu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nici o problemă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –acesta ar fi ultimul lucru. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- atunci mențineți-vă decența față de mine așa 

cum am fost și eu față de dumneavoastră.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –totuși în calitate de consilier, noi am 

votat… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- în calitate de consilier… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –da, am votat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ce îmi reproșați… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –și colegii… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sunt șantajat că ați votat? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –nu, domnul primar 

Domnul Primar Cosmin NECULA- oameni buni, v-am pus proiecte pentru orașul 

acesta, nu pentru mine. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –nu ne separați…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stați liniștiți. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –… consilierii, de echipa administrativă, 

de executiv. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu vă separ? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –păi, asta faceți acum.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar să vă spun ceva. Când vă place 

dumneavoastră sunt buni funcționarii, când nu vă place sunt incompetenți. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –da, domnul primar, să zicem că da, eu 

scot în relief și când sunt buni și când nu sunt buni. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu v-am auzit nici pe dumneavoastră și nici 

pe restul  consilierilor, apreciindu-i pe bieții funcționari vreodată. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – totuși suntem conștienți… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- măcar, măcar la momentul în care cărau apă 

pentru oameni, că nu am văzut atunci nici un consilier local.  

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – domnul președinte, există vreo strategie 

prin care să nu lăsați primarul să vorbească ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- evident, domnul consilier. 



   

44 
 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ –lăsați-l să spună ce facem cu cele 7 

milioane. De unde le luăm, când le dăm, când accesăm. Asta este problema. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul consilier, este a patra oară 

când îl invit și îl rog să-și prezinte punctul de vedere. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – păi, când a început a început ală, când a 

început a început viceprimarul, când a început … lăsați-l să termine.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – pentru a cincea oară îl rog pe domnul 

primar, să-și prezinte punctul de vedere. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- pentru a șasea oară vă spun că vă mulțumesc, 

domnul președinte de ședință. Deci, am în fața mea o adresă, semnată de toți consilierii 

locali PSD, bănuiesc, da, către Municipiul Bacău, în atenția primarului prima dată și 

ulterior directorului executiv al Direcției Economice. Așa cum bine a spus, doamna 

consilier, nu-i mai dau numele ca să nu mai aibă încă un drept la replică interminabil, 

se vede foarte clar că este făcută într-o oră, o hârtie. Să iei din bugetul Municipiului 

Bacău, niște capitole bugetare că ai văzut tu pe acolo niște hârtii și ai văzut niște 

puncte și să le iei și să le pui într-o …, vorbeam  unipersonal nu mă refeream la cineva 

anume, se vede că este făcută pe genunchi și fără a putea avea competența unei linii 

bugetare așa cum trebuie. Vă dau câteva exemple: reabilitare PT 33,  strada Aviatori. 

În, săptămâna viitoare din ceea ce știu Societatea de Servicii Publice, intră acolo să 

lucreze. Iarăși, Construire Spital Municipal.  Dacă un economist a făcut această hârtie, 

păi apropo de economiști, discuția că economiștii sunt mai buni. În momentul în care 

noi am luat de Spitalul Municipal, care sunt bani cu destinație specială, dată de 

Guvernul României și mutăm acei bani în altă destinație, se cheamă deturnare de 

fonduri, da?  Nu putem lua banii de la spital, stimați economiști din grupul PSD, să-i 

ducem la plata unor creanțe. Îmi pare rău, ar însemna să facem o deturnare de fonduri. 

Realitățile … și pentru a opri orice discuție dacă într-adevăr suntem interesați de 

realitățile acestui oraș, este,  nu se ne fluturăm hârtii și să ne certăm în timpul ședinței, 

ci, da , eu să vin împreună cu executivul să vă prezint capitole de alocare bugetară de 

la care putem lua.  

2. Această hârtie ar putea îmbrăca, într-un fel sau altul din partea dumneavoastră și 

forma de inițiativă, inițiativă de hotărâre, da, de consiliu local. Și iarăși în momentul 

respectiv, veți beneficia de suportul aparatului de specialitate. Dar, eu vă spun, dacă 

este să nu facem doar politică și chiar urmărim interesul locuitorilor municipiului 

Bacău, nu să scoatem o hârtie într-o oră și să vă așteptați la un răspuns din partea mea 

sau a oricăruia, să vi se dea pe loc, pentru că nu se poate da pe loc. Eu vă propun să ne 

revedem în ședința următoare sau vă propun trei variante:  

1. Inițiați dumneavoastră grupul PSD, un proiect de hotărâre, beneficiind de aportul 

aparatului de specialitate; 
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2. Vă întâlniți, nu numai dumneavoastră, invit tot consiliul local să discutăm, cu mine 

și cu colegii mei, cu privire la tăierile de bugete pe care va trebuie să le facem să ne 

plătim această datorie, pentru că guvernul oricum nu ne va mai da bani. 

3. Voi iniția, oricum această hotărâre de consiliul local și va avea loc acea dezbatere. 

Dar, problema este că … eu, sper totuși ca domnul Suciu, să se țină de cuvânt și 

Guvernul României de asemenea și să dea banii înapoi la municipiul Bacău. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dau cuvântul doamnei Pravăț. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ok. Mulțumim pentru 

complimente, domnul primar. Nici nu ne așteptam să fie altfel. Ideea este că noi am 

venit cu o propunere, pe care v-am supus-o analizării dumneavoastră. Eu vreau să vă 

întreb care este maturitatea, da, în ceea ce privește execuția a proiectului care vizează 

construirea Spitalului Municipal, la asta m-am referit. Fac deturnare de fonduri, eu am 

găsit bani la excedent. Aveți și, Primăria Bacău, a contractat și un credit, știm foarte 

bine, da, pentru spital și pentru insulă. Știm foarte bine că orice contract de 

împrumut… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- în 2012, înainte. 

 Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – că orice contract de 

împrumut… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu acum, în trecut. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – vă rog frumos să nu mă 

mai întrerupeți, domnul primar. Nu faceți ceea ce acuzați pe alții că fac. Ați contractat, 

Primăria Bacău, nu dumneavoastră, administrația anterioară, a contractat un împrumut 

pentru insulă și pentru spital. Știm foarte că destinația acelui împrumut bancar ar putea 

fi modificată printr-un act adițional la contractul de împrumut și așa mai departe. Sunt 

soluții propuse de noi. Nu am spus că sunt viabile sau stau toate în picioare. Eu v-am 

propus aici la prima variantă o disponibilizare pe o anumite articole bugetare de 9 

milioane de lei. Punctul acela termic în care urmează să se amenajeze, să se 

construiască un club al pensionarilor  este doar de 135 de mii. Dacă dăm jos, ca idee, 

știu că nu vă place propunerea noastră, dar este o propunere sinceră, care poate fi 

îmbunătățită și chiar vă rog să o faceți pentru deblocarea semnării contractelor de 

finanțare pentru tot ceea ce înseamnă Axa 4- Sprijinirea Dezvoltării Durabile din 

cadrul Programului Operațional Regional. Atât v-am propus. Noi o să solicităm,  adică 

am solicitat deja prin această adresă, pe care o vom depune la și Registratura Primăriei 

Municipiului Bacău, un punct de vedere în 24 de ore. Pentru că, sincer, considerăm 

oportună convocare unei ședințe de consiliu local, care să aibă pe ordinea de zi acest 

proiect de rectificare, chiar și săptămâna aceasta sau conform Codului administrativ, 

cred că luni, da, trei zile cu excepția zilei de convocare și a zilei în care va avea loc 

ședința. Și repet, ziceți că nu este ok hârtia este făcută pe genunchi, haideți să vedem 
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identificați dumneavoastră. Nu o puteți face acum, am înțeles. Dar din iunie o puteați 

face, domnul primar. Din iunie, iulie, august, septembrie, suntem în 1octombrie, au 

trecut patru luni în care am așteptat soluții de la dumneavoastră. Noi v-am oferit astăzi 

o soluție. Corectați-o. Nu avem nimic împotrivă. Fiți inițiatorul proiectului, dar dați 

drumul la proiect. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – bun. Să-l ascultăm pe domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă apreciez foarte mult când vorbiți pe un ton de 

normalitate și cred că așa e, abia acum am ajuns în etapa în care, iar ați scăpat în decor. 

Îmi cer scuze. Am zis că vă corectez de fiecare dată.  Vă apreciez când vorbiți cum 

trebuie, vă corectez în momentul în care nu o face altcineva. Deci, ca să ne înțelegem 

foarte bine, nu v-am acuzat că faceți deturnare de fonduri sau alte asemenea chestiuni, 

Doamne ferește. Eu am zis doar atât dacă am lua, am zis așa foarte clar, fără a jigni pe 

cineva. În momentul în care facem într-o oră o hârtie, practic luând așa din bugetul 

Municipiului Bacău, fiecare cum vede, riscând să facem niște boroboațe mai mari sau 

unele să fie ilegale. A lua banii de acolo de la  Spitalul Municipal este ilegal. De aceea 

nu v-am putut lăsa să continuăm demersul acesta.  

2. Sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie găsită o soluție de urgență, uitați eu mă 

angajez să fac toate aceste demersuri, să vin în cel mai scurt timp posibil în fața 

consiliului local cu o soluție. Dar v-aș ruga, având în vedere că sunteți partidul la 

putere, să faceți și dumneavoastră toate demersurile ca de la Guvernul României să 

vină acei bani de la rectificare, care patru luni de zile nu au venit. Ce credeți, sunteți de 

acord, să facem sarcinile acestea, să ne le asumăm? Eu m-am dovedit că nu pot, nu 

reușesc cu guvernul să o fac, dar dumneavoastră poate aveți, între ghilimele, pile 

politice  mai mari ca ale mele.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ......(nu se înțelege, discuție în afara 

microfonului)  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – chiar așa rău este 

guvernul acesta? Chiar atât de rău este Guvernul acesta al României? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar, nu am zis că este rău. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – sincer. Haideți să 

enumerăm câteva obiective realizate cu bani de la Guvernul României. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar, nu spuneți de județ. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ok. Nu spun de județ, 

promit, spun doar de municipiu. Ok. Plată gaz, da, pentru susținerea sistemului de 

termie, cred că au fost vreo 15 milioane de lei, închidere inelară cred că vreo 7 

milioane de lei, echilibrare bugetară vreo 3,5 milioane de lei. Să nu mai vorbesc de 
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acele blocuri cu risc seismic ridicat. Știm că proiectul este la avizare la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și valoarea proiectului este undeva la 

36 milioane de lei. Ca să nu mai vorbim despre centură, despre decolmatarea lacului, 

despre rezerva de apă, că vă plângeați că Odobeștiul, vezi Doamne, de ce finanțare 

beneficiază? De ce nu ați depus, domnul primar, proiecte pe PNDL? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ......(nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului) 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – da, sincer mai multe. 

De ce nu ați depus FDI mai multe proiecte și așa mai departe. E problema 

Odobeștiului, că a obținut finanțare pe un proiect depus, asumat și așa mai departe? 

Puteați depune ,,n” proiecte pe PNDL. Noroc de rezerva de apă, că altfel nu am fi avut 

nici un proiect la PNDL depus. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- bun. Îmi permiteți să răspund? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – sincer, nimeni nu vă 

mai crede că guvernul aceste este atât de rău din Bacăul acesta.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- bun. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – în contextul în care 

investițiile realizate cu finanțare guvernamentală pe raza municipiului Bacău, au fost 

enumerate doar o parte dintre ele și sunt evidente. Și atunci sincer vorbind cu 

dumneavoastră, cu sinele propriu,  chiar atât de rău este guvernul acesta? Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și aici să știți că este ultimul punct de vedere pe 

care vi-l mai dau în replică. După aceea puteți să-mi spuneți câte vreți. Deci, probabil 

trebuie mers la masă, am înțeles. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – la masă merg angajații 

dumneavoastră, unii dintre ei. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră, nu dumnevoastră.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu zic să-mi angajați și 

un logoped, domnul primar, chiar vă rog frumos. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu eu v-am corectat, nu este greșeală de vorbire, 

este de exprimare. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –dar eu zic că trebuie să 

mergem împreună. Dar asta este. Suntem moldoveni, din păcate. Și eu și 

dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sunt,  eu nu mă dezic.  

Deci, 15 milioane de lei la gaz, în 2017, la fel cum a primit și Primăria Oradea. În anul 

2018 marea soluție financiară a guvernului a fost să ne împingă spre un împrumut de 

40, că nu ne-a mai dat alți bani, da. deci un împrumut de 40 de milioane. Blocurile pe 
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care le menționăm, da, este un program guvernamental, neinițiat de actualul guvern 

PSD, ci de dinainte. Dacă nu mă înșel, chiar de guvernul Ponta. Și deocamdată 

alocările financiare pentru municipiul Bacău în acest moment sunt zero. Bun. 

Închiderea inelară face parte dintr-un proiect guvernamental, inițiat cu mult înaintea de 

venirea actualului guvern, din 2006, da? Decolmatarea insulei. Eu nu vreau să fac 

publice mai multe detalii, dar, primul care a călcat în biroul ministrului alături de 

ulteriorul europarlamentar, Ministrul Apelor și Pădurilor a fost Cosmin Necula.  

4. Rezerva de apă a municipiului Bacău. Mi-aduc aminte foarte bine momentul în care 

am solicitat acea rezervă de apă și bineînțeles m-am trezit cu niște surprinderi de astea, 

că am luat fața nu știu cui, că s-au pierdut banii și au ajuns la Bacău,da. Dacă nu țipam 

sus și tare că trebuie această rezervă,  îmi aduc aminte de o consultantă cum explica, că 

nu că lasă că facem pe fonduri europene. Și cred că 17 milioane de lei sau 19 milioane 

de lei dați la municipiul Bacău pentru apă, față de 21 dați la Odobești la 2100 de 

locuitori, trebuie să ne punem un semn de întrebare. Pe de altă parte centura, da? Tot o 

luăm centura și tot o luăm cu centura. Dar, iarăși centura a început-o Victor Ponta, da? 

Și acum ce facem, ne batem cu cărămida în piept, că se face o stare de normalitate. 

Toate aceste proiecte însumate dacă le puneți, o să vedeți că nu dă suma de peste 80 

milioane de lei, care au dispărut în trei ani de zile de la municipiul Bacău, bani, care 

trebuia să avem finanțare. Așa că povestea asta cu guvernul este bun, guvernul este 

rău, nu ține. Eu nu spun că guvernul este rău sau guvernul este bun. Dar în ultima 

perioadă de timp, cel puțin de când a început sarabanda de după europarlamentare, și 

mai exact de când sunt minciunile acestea cu rectificarea, este absolut aceeași atitudine 

din partea Guvernului României, cum avem atitudinea din partea guvernului tehnocrat. 

Trebuie să ne ajutați, făceam eu, în calitate de primar. Răspunsul era: da, da. Și da, da 

acesta este peste tot. Așa că,  nu vă gândiți că am emoții că este guvernul bun sau rău 

și nici nu dau în vreun partid sau în altul. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – bun. Am o întrebare pentru doamna 

consilier Cristina Pravăț, dacă consideră oportun un răspuns din partea doamnei 

director executiv Mariana Zamfir? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu zic că răspunsul mi 

l-a dat deja domnul primar. Sincer, cred că cu toții avem serviciu, mai vrem să 

ajungem și acolo. Așteptăm răspuns în scris, grupul politic PSD, până cel târziu mâine. 

Deci, repet, nu ne supăram dacă ne corectați. În 24 de ore, am menționat în material. 

Deci, încă o dată materialul  cuprinde … vi-l trimit, da, pe mail, oficial. Da, este o 

asumare a grupului politic PSD. Nu este nici o problemă o să vi-l transmit și 

dumneavoastră, fără nici o problemă. Ok. Răspuns scris. După cum știți sunt două 

variante propuse acolo. Nu stau în picioare nici una, nu este nici o problemă. Vine 
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executivul cu alta este perfect. Scopul nostru este să deblocăm semnarea contractelor 

de finanțare pe Axa 4, după cum am spus.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- sunt de acord cu dumneavoastră, vă susțin 

demersul,  dar, repet eu caut toate soluțiile bugetare. Dar, vă rog totuși, eu mă angajez 

să fac acest lucru, dar poate vă angajați și dumneavoastră să găsiți niște soluții la 

guvernul care vă reprezintă.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu zic că deja se fac 

demersuri în acest sens, domnul primar, da.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi, haideți să le vedem. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – de către liderii 

Partidului  Social Democrat,  Filiala Bacău. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- chiar vă rog și în felul acesta ar fi doar o mică 

reparație pentru câți bani s-au luat de-a lungul timpului. Dar, hai să o facem așa … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – repet… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- să treacă de la toți oamenii.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dau cuvântul domnului … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – cred că nu ați fost 

singur nici o dată.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- uitați-vă la buget un pic. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – mulțumesc. Nu are 

rost. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ieri trebuia să vă uitați. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dăm cuvântul domnului Viceprimar 

Scripăț Constantin. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – o întrebare foarte scurtă. De altfel am 

mai transmis-o, dar nu am primit un răspuns. Asemenea datorii se pot eșalona? 

Deoarece suma este exagerat de mare. Și vedeți dumneavoastră ca s-o putem acoperi… 

Deci, de a o da înapoi nu mai este nici un dubiu. Trebuie să dăm banii, fraților. Ce s-a 

întâmplat cu proiectul, vom discuta mult ulterior. Dar până una alta, dacă ne 

interesează cele 7 proiecte cu finanțare europeană, trebuie să dăm banii. Întrebare, se 

poate, se pot eșalona asemenea… fel de datorii? Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă mulțumesc, domnul viceprimar, mi-ați pus 

întrebarea foarte bine. Eu de aceea tot încerc să vă explic dumneavoastră, dar nu mă 

refer neapărat la dumneavoastră… consiliul local trece în mare viteză peste acest 

aspect. Dacă discutam de o procedură normală, în care Ministerul Finanțelor să fi 

recunoscut ca și datorie acești 7,8 milioane de lei, atunci introduceau în datoria 

municipiului Bacău și aveam certificat fiscal cu datorie 7,8 milioane de lei. Și dacă 

aveam acea datorie, atunci se eșalona. Nu, este o cu totul altă procedură, pe care noi 
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am contestat-o. Și vă repet o chestiune. Vă aduceți momentul în mi-ați zis 

dumneavoastră : ,,ei te duci tu, te judeci tu cu insula…”. Vă aduceți aminte? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – dezvoltați ideea. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- așa.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – mi-aduc aminte. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ei, uitați că am câștigat acei 3,4 milioane lei. Tot 

așa nu aveam credit în instanță. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – domnul primar, domnul primar…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă garantez că o să câștigăm și acum. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – domnul primar, aia bani ați câștigat. Să 

vă spun ce s-a întâmplat ulterior, dar e prea lung. E o poveste foarte dură și cu niște 

acuze grave la niște personaje din primărie.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- da,  bun. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – o echipă de proiect…  

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu nu intru în retorica politicianistă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – păi, da … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mi-ați pus o întrebare, v-am răspuns direct. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – deci se pot eșalona  aceste sume sau 

nu? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu m-ați înțeles.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – eu am înțeles. Vreți să înregistreze cu 

datorii Ministerul Finanțelor. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ca să poți eșalona, da, vă spun, dumneavoastră 

aveți scăparea că nu sunteți economist, nu aveți de unde să știți. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – să zicem…, că da, învățați-mă sau 

lămuriți-mă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- luminați-mă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – mă luminez. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, discutăm în felul următor. O datorie care 

să poată fi eșalonată, trebuie să fie o datorie care este recunoscută de Ministerul 

Finanțelor, în sarcina municipalității. Datoria respectivă nu o recunoaște Ministerul 

Finanțelor. Spune, ,,domnule  municipiul Bacău nu are datorii”. Poți reeșalona doar 

datoriile care figurează în datoria publică, puse de către Ministerul Finanțelor în 

sarcina municipalității, fapt care nu este. Deci nu avem ce reeșalona.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – domnule primar, pe mine m-ați 

împuternicit să semnez din partea UAT Bacău, aceste contracte. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- așa.  
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – dați-mi actele mâine, să mă duc să le 

semnez. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu ați înțeles. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – la ADR. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi, da. bun,  haideți să vă explic cum e și cu 

fondurile europene. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – dacă nu avem datorii. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți să vă explic cum este și cu fondurile 

europene. Deci, ADR Nord-Est, deja le-a înaintat, nu aveți ce semna dumneavoastră la 

ADR. Pentru că le-am semnat eu înainte deja la ADR și sunt trimise deja de către 

ADR, către Guvernul României pentru a fi semnate. Da? Abia acum intră în discuție 

această creanță, pe care unii o recunosc, unii nu o recunosc. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – domnul primar, vă întreb direct. Găsim 7 

milioane, să dăm datoria, să accesăm … 8 câte sunt, datoria, ca să accesăm celelalte 

proiecte? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- pot să vă răspund? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul președinte, îmi permiteți. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da, vă rog. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc. Deci, cel mai fericit moment pentru 

municipiul Bacău, nu pentru mine, ar fi momentul în care … și de aceea am tot 

amânat, pentru că am crezut că cei de la guvern se țin de cuvânt. Decât să tai din 

investiții să achit datoriile cu care mă judec, cu Ministerul Dezvoltării, așteptam acea 

nenorocită de rectificare de buget, pe care o tot promit de patru cinci luni. Asta este 

discuția. Negru pe alb. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – de azi înainte. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- de azi înainte, tot acolo suntem. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – acest guvern nu va avea acești bani.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- încep să-mi dau seama că a fost o minciună. Da 

și eu. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – ......(nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului) 

Domnul Primar Cosmin NECULA- de găsit, găsim bani. Problema este că tăiem din 

investiții. Aici este singura chestie. Eu nu am intrat în lucruri din astea panicarde, 

pierdem bani, nu pierdem. Nu, domnule. Dacă nu ne dă și nu ne dă bani, că nu trebuie 

să primească bani Necula, că așa este viziunea, așa mi se pare mie. Atunci o să tăiem 

din investiții și o să plătim. Asta este viața. 
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Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul primar, ok. 

Sunteți conștient de celeritatea elaborării și supunerii aprobării consiliului local unui 

astfel de proiect? Care vizează rectificarea bugetară în sensul suplimentării acestei 

componente? Că așa mi-ați spus mai devreme. Da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- cu certitudine sunt mult mai conștient decât este 

Guvernul României, care ne tot amână de patru luni. Cu certitudine. Eu nu mă joc de-a 

promisul banilor și ne-promisul banilor. Cu certitudine aveți toată încrederea că sunt 

un om de cuvânt. Și conștient, cum m-ați întrebat dacă sunt sau nu. Dar am senzația că 

la guvern frizează inconștiența. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ați intrat într-un război 

steril, din punctul meu de vedere și nefundamentat,  cu Guvernul României …. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă a cere bani de la guvern înseamnă să mă 

bat cu ei, să mă războiesc. Greșit… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – sincer, ca sfat… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu-mi trebuie sfaturi, să știți. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu, îmi permit să vă 

dau un sfat.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- îmi trebuie ajutor din partea dumneavoastră. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – mai multe ore de 

audiență, nu mă întrerupeți, mai multe ore de audiență cu cetățenii din municipiul 

Bacău, decât acuze aduse guvernului. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- în momentul în care veți ajunge primar, faceți 

dumneavoastră ce vreți. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu mi-am dorit nici o 

dată și nici nu-mi doresc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și nici nu veți ajunge. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da, dacă … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dacă ziceți 

dumneavoastră. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – ședința Consiliului Local a 

Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare. 

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