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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROCES VERBAL 

Nr.  65035  din   03.02.2020 

 

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

07.10.2019, ora 9.00. 

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” și art. 134(1) lit. ”a” din 

O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin 

Dispoziția nr. 2274 din  03.10.2019,  a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul 

Local în şedinţă extraordinară. 

În sală sunt prezenţi un număr de   17  consilieri,  şedinţa îşi poate începe lucrările.  

Lipsesc: domnul consilier Cristian Ghingheș (plecat în străinătate la un congres),  

doamna consilier Lazăr Doina –Emanuela și domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan 

(care au intrat mai târziu în sală). 

 Dau cuvântul domului Președinte de ședința.      

 Domnul presedinte de ședința  Vasile LUCA– Doamnelor si domnilor consilieri, 

va asigur ca voi conduce lucrările sedinței în conformitate cu Legea  și Regulamentul 

de organizare și funcționare. Dau cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula, pentru 

a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. 

Domnul primar Cosmin NECULA- Sărut mâna, buna dimineața. Mulțumesc foarte 

mult pentru prezența dumneavoastră aici, doamnelor și domnilor consilieri locali, 

stimați cetățeni, stimați angajați ai aparatului propriu al primarului. Voi da citire 

Dispoziției nr. 2274 din 03.10.2019 privind convocarea Consiliului Local in ședința 

extraordinară.  

 

1.  Proiect de hotărâre    privind revizuirea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin HCL nr. 

221/ 2006. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  raportul de specialitate de la Direcția Juridică și 

Administrație Locală și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr.   1, 2, 3, 4 și 5. 
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2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 

03.05.2019 prin care s-au aprobat  Bugetul de venituri şi cheltuieli și  

Programul  de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului 

Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală,  Direcția Economică   și  Direcția 

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

4  și 5 . 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizarea unei mari părți a 

sistemului de iluminat public stradal din municipiul Bacău”, 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală,  Direcția  Drumuri Publice    și  

Direcția Tehnică  și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 

1,   3  și 5 . 

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 

privind aprobarea înființării societății ”Thermoenergy Group” SA Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală      și  Unitatea Municipală pentru 

Monitorizare  și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 

3, 4  și 5 . 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare şi 

reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală  și  Agenția de Dezvoltare Locală 

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

5 .  

6.  Diverse. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

Există observații la ordinea de zi prezentată?  Doamna Raluca Năstase.  

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Stimate domnule primar,  

doamnelor și domnilor consilieri, vă solicităm și de această dată introducerea pe 

ordinea de zi a discuțiilor privind rapoartele Curții de Conturi. Suplimentar față de 

ceea ce am menționat anterior, o să vă rugăm, pentru că la nivel de discuție ați spus 

că este o contestație făcută de  către Primărie privind aceste rapoarte ale Curții de 

Conturi, aș dori să vă rog ca până la proxima întâlnire privind aceste discuții, să 

publicați și această contestație. De asemenea, aș vrea să vă rog să ne răspundeți și să 

ne spuneți dacă sunt și alte documente ulterioare rapoartelor Curții de Conturi pe 

care ar trebui să le cunoaștem, eventuale corespondențe pe marginea acestora, pe 

care să le publicați până la data la care hotărâm cu toții să discutăm aceste rapoarte. 

Domnul presedinte de ședința  Vasile LUCA- Dau cuvântul domnului primar, 

Cosmin Necula. 

Domnul  Primar  Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri locali, 

stimată doamnă consilier, așa cum v-am spus și la ședința anterioară, eu am ca și 

dorința, ca prezentarea acestor rapoarte ale Curții de Conturi să se facă din nou, 

pentru că le-am mai prezentat odată spre știință Consiliului Local, dar o vom face așa 

cum nu s-a făcut niciodată, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, în 

cadrul ședinței ordinare de plen a consiliului local, moment în care vom discuta 

      

6.A. 
PESTE ORDINEA DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Sistem de management 

al traficului pentru prioritizarea coridoarelor  de transport public local și a 

deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală  și  Agenția de Dezvoltare Locală 

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

5 . 

      

6.B 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice 

faza SF pentru obiectivul de investiții ”Sistem de management al traficului 

pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu 

bicicleta” 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală  și  Agenția de Dezvoltare Locală 

Bacău și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 . 
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absolut toate aspectele pe care le-ați sesizat dumneavoastră, precum și toate 

răspunsurile pe care trebuie să le dea cei care sunt vizați  de aceste rapoarte ale Curții 

de Conturi. Pe de altă parte, voi prezenta inclusiv, și este evident că acea contestație 

va fi prezentată de către aparatul de specialitate, ca și răspuns, pe de-o parte la 

raportul Curții de Conturi, iar pe de altă parte ca și prezentare către dumneavoastră, 

către consiliul local a acestor problematici. 

Domnul presedinte de ședința  Vasile LUCA – Dau cuvântul domnului viceprimar  

Scripăț. 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule primar, eu știu, ader la 

solicitarea doamnei consilier Raluca Năstase și motivat de faptul că suntem cam în a 

treia lună de când a apărut un raport al Curții de Conturi, instituția care verifică 

modul de gestionare si de consumare a banului public și tot încercați prin diverse 

metode să o amânați. Ne-ați spus într-o primă fază că ne-ați înaintat raport și,       

într-adevăr fiecare consilier…..Eu cred că ori ascundeți ceva, ori nu vreți să ne mai 

recunoașteți ca și consilieri locali. Noi, și eu, solicităm o dezbatere a acestui raport, 

nu doar ne trimiteți telegrafic niște adrese. De ce, că fiecare avem niște nelămuriri, 

nu facem nici un fel de acuze, dar vrem să ni se răspundă exact, punctual, poate nu 

de dumneavoastră, dar, până una – alta, această societate pe care dumneavoastră, și o 

respectăm toți, și am votat-o, și am înființat-o, și este funcțională, are o conducere de 

sine stătătoare, director, director adjunct, consiliul de administrație, AGA, și e bine, 

sau era bine ca astăzi să vină în fața noastră să ne răspundă la niște întrebări. De ce o 

ascundeți, de ce stârniți niște suspiciuni ? Am mai spus-o și repet, că-i la ordinară,  

că-i la extraordinară, au mai trecut vreo trei - patru ședințe și nici n-ați vrut măcar să 

o prindem pe ordinea de zi. Nu mi se pare corect. Hai să dăm dovadă de transparență. 

Alții spun că sunt lucruri deosebit de grave, eu nu spun nimic, dar vreau să facem 

puțină lumină. Mulțumesc. 

(Intră în sală domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan). 

Domnul presedinte de ședința  Vasile LUCA- Are cuvântul domnul primar. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu 

foarte scurt, deoarece, oricât s-ar încerca politizarea acestui subiect, nu vreau să intru 

mai mult decât este cazul. În conformitate cu dispozițiile legale, am obligația de a 

prezenta, de a aduce la cunoștință consiliului local raportul Curții de Conturi. Am 

făcut-o. Mai mult decât atât, la solicitarea doamnei Raluca Năstase, consilier local 

PNL, s-a solicitat dezbaterea pe larg a acestor rapoarte ale Curții de Conturi, precum 

și a punctului de vedere al tuturor celor care se află menționați în acele rapoarte. Am 

fost de acord cu …  în calitate de inițiator, pentru că primarul inițiază ordinea de zi, 

stabilește ordinea de zi, am fost de acord cu solicitarea doamnei consilier local, fără 

nici un fel de problemă. Mai mult decât atât, eu consider că este obligatoriu ca 

această dezbatere separată, să aibă loc în cadrul ședinței de plen, ordinară, a 

Consiliului Local. Caracterul extraordinar al unor ședințe este dat de subiectele pe 

care le conțin. Pe de altă parte, cred că cel mai important este momentul în care, în 

plenul consiliului local, în ședință ordinară, consiliul ia act, dezbate, discută și 

stabilește o serie de principii pe care le consideră oportune cu privire la orice fel de 

subiect de administrație publică. Pe de altă parte, nimeni n-a ascuns absolut nimic, 

atât timp cât a fost prezentat și adus la cunoștința consilierilor locali. Spre deosebire 
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de alte etape, politicieni, care nici măcar nu se prezentau consiliului local aceste 

rapoarte, n-are nimeni absolut nimic de ascuns. De asemenea, așa cum am solicitat, 

cum am prezentat la solicitarea doamnei consilier Năstase, cred că este normal și 

oportun, ca la prezentarea și dezbaterea acestor rapoarte, să fie prezente absolut toate 

persoanele care sunt vizate de acest raport. 

Domnul presedinte de ședința  Vasile LUCA – Are cuvântul domnul viceprimar 

Dragoș Ștefan. 

Domnul viceprimar Dragoș ȘTEFAN – Mulțumesc, domnule Președinte. Vreau să 

vă transmit că și eu, săptămâna trecută am trimis și eu o adresă oficială către 

Societatea de Servicii Publice, atât în calitate de viceprimar, cât și de consilier local 

și cred că este normal ca societatea să vină în fața consiliului local la sfârșitul acestei 

luni, pentru că am considerat să le dăm și un timp să poată să-și pună în ordine ceea 

ce am cerut acolo și o situație economico – financiară, este clar că trebuie să vină în 

fața noastră, pentru că și doamna Năstase, cât și domnul Scripăț se referă în special la 

problemele care au apărut în raportul Curții de Conturi referitoare la activitatea 

Societății de Servicii Publice. Deci vreau să mă susțineți în acest demers și la ședința 

următoare, domnule primar, să avem pe masă situația economico – financiară a 

Societății de Servicii Publice, să vedem și noi ce facem pentru că suntem acționarul 

principal și vrem să știm ce a făcut în acești ani de când a fost înființată și cum a 

gestionat banii care vin în special de la municipalitate. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Are cuvântul domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Va mulțumesc, domnule viceprimar pentru 

grija pe care o purtați administrației publice din municipiul Bacău. Fără îndoiala, 

toate aceste solicitări ale dumneavoastră sunt îndrituite să le  faceți, pe de altă parte, 

pot să vă informez de faptul că, în momentul în care nu erați în sală sau nu erați de 

față, aceste situații economico- financiare au mai fost prezentate odată consiliului 

local, nu e pentru prima dată. De asemenea, au fost prezentate și listele complete cu 

furnizori și contractori pe care îi are Societatea de Servicii Publice. Dar, fără 

îndoială, că le prezentăm ori de câte ori  este necesar sau ori de câte ori este nevoie 

consiliului local, chiar și celor care sunt prezenți mai mult sau mai puțin  în cadrul 

administrației publice locale, dar care prin votul cetățenilor, indirect, au ajuns să 

ocupe funcții de răspundere de administrație. Deci, aveți certitudinea și garanția 

faptului că absolut toate documentele vor fi prezentate.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Supunem la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
x   
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Cu 18 voturi exprimate, a fost aprobată ordinea de zi. 

 

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

incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Domnul Bîrzu. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU – La proiectul nr. 4, legat de Thermoenergy, fiind 

membru în AGA, nu o să particip la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici– S-a 

consemnat. Dau cuvântul domnului președinte de ședință. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Doamnelor și domnilor consilieri, 

supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre 

aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă și prin e-mail. Cine 

este pentru ? Împotrivă ? Se abține cineva ?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA 
 

  

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x  
 

14. MICLĂUŞ DANIEL x  
 

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 18 
  

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 
 

  

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   
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Cu 18 voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de 

hotărâre aflate în discuție în ședința din 07.10.2019. 

 

1.Se trece la  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   revizuirea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin HCL nr. 221/ 

2006. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

   

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Mulțumesc, domnule președinte de ședință, 

doamnelor și domnilor consilieri locali, așa cum ați avut și la mapă, este vorba de 

proiectul de hotărâre privind Regulamentul de Organizare si Funcționare al 

Consiliului Local al Municipiului  Bacău. Este o necesitate acordarea cu noul Cod 

Administrativ, fapt pentru care rog consiliul local să dezbată și să decidă cum 

consideră că este oportun. Vă mulțumesc. 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – nu există obiecțiuni de legalitate . 

Compartimentul  de resort din cadrul Primăriei îşi dă  acordul de susţinere pentru 

acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și 

Administrație Locală).  

Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 3 și  4   în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Se prezintă rapoartele  comisiilor de specialitate 1, 2 și  5   în vederea avizării 

proiectului  de hotărâre, nefavorabile.  

 

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x  
 

14. MICLĂUŞ DANIEL x  
 

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 18 
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Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Dau cuvântul domnului viceprimar 

Scripăț. 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –Da, beneficiem de un nou Cod 

Administrativ care înglobează o serie de dispoziții, legi, ordine  și așa mai departe,  

care a intrat în vigoare pe cinci iulie 2019. Poate sunt deficiențe, alții…. e contestat, 

alții nu-s mulțumiți, dar până una alta este legea noastră după care ne conducem. 

Într-adevăr, sunt niște modificări de care trebuie să luam act, dar aș fi vrut ca să 

apară ceea ce e mai important. Conform noului Cod Administrativ, noi trebuie să 

avem o nouă organigramă. Intrarea în vigoare sau, mai exact, termenul pentru 

emiterea unei noi organigrame este de 120 zile și atenționez, că timpul trece repede, 

zilele curg și vrem ca să respectați acest termen, vrem ca să respectăm acest termen, 

deoarece încă sunt și fac parte din executiv și să ne încadrăm cu noua organigramă, 

dar noua organigramă să nu mai fie făcută pe genunchi, prin laboratoarele 

secretarului, ci să fie transparentă, dezbătută de noi, să luăm act și fiecare, înainte de 

a ajunge în fața noastră, să fim în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA_- Domnul consilier Miclăuș. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Mulțumesc, domnule președinte. Din 

punctul nostru de vedere, al grupului consilierilor locali liberali, considerăm că 

timpul avut la dispoziție pentru studierea acestui Regulament de Organizare și 

Funcționare a fost unul foarte scurt, de altfel și în Comisia Juridică s-a dat un aviz 

nefavorabil, nu pentru că nu ar fi bun Regulamentul de Organizare și Funcționare, 

dar considerăm că acest regulament ar trebui dezbătut și supus atenției noastre într-o 

ședință ordinară și nu extraordinară. De aceea, sfatul nostru către inițiator ar fi, 

domnule primar, să retrageți acest proiect de hotărâre, pentru că, în caz contrar, noi 

ne vom abține de la vot, având în vedere perioada de timp foarte scurtă pe care am 

avut-o la dispoziție și cred că și ceilalți colegi sunt în asentimentul nostru. Vă 

mulțumesc. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA- Alte discuții asupra proiectului ? 

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Vă mulțumesc, domnule consilier local 

Miclăuș. Sunt două elemente care vreau să vi le prezint. Retragerea de pe ordinea de 

zi, în momentul în care o fac, o fac, de principiu, in momentul în care sunt sesizate o 

serie de aspecte ce țin de legalitatea sau corectitudinea unui proiect. Pe de lată parte, 

în conformitate cu Ordonanța de Urgență 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ, la articolul 129 aliniatul 3 se menționează foarte clar că : ”În vederea 

aprobării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local se va 

face un model orientativ, prin ordinul ministrului de resort”. Acest ordin orientativ 

nu a mai venit nici acum, deci nu avem după ce să ne ghidăm și atunci a trebuit să 

îndeplinim condiția de legalitate și de normalitate având în vedere că este vorba și de 

un termen stabilit. Atât vă pot spune, că, așteptând acest ordin orientativ, s-a pierdut 

foarte mult timp. Dacă dumneavoastră considerați că nu este oportun, nu este nici un 

fel de problemă. Pe de altă parte, în cazul în care există un vot negativ din partea 

consiliului local, eu mi-am complinit obligația legală de a vă prezenta într-un anumit 

termen, dar fără îndoială, îl putem supune dezbaterii din nou, în cazul unei 

respingeri, și în ședința ordinară.  
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Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Atunci, vă rog să luați act că, față de aceste 

precizări ale dumneavoastră, noi ne vom abține de la vot. V-am zis, nu suntem nici 

împotrivă, nici pentru deocamdată, consider că acest Regulament de Organizare și 

Funcționare nu trebuie făcut pe repede – înainte. Nu am să intru în polemici cu 

dumneavoastră referitor la carențele guvernului, mă refer în această speță – practic 

asta înțeleg, că criticați din nou Guvernul României. 

 Domnul Primar  Cosmin NECULA (– în afara microfonului – Nu, nu critic )   

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Eu mă rezum numai la activitatea noastră 

din consiliul local și față de cele spuse de către dumneavoastră, noi înțelegem să ne 

abținem de la vot, urmând, probabil în urma votului de astăzi, să ne regăsim în 

ședință ordinară, pentru a avea o discuție civilizată și punctuală, pe acest Regulament 

de Organizare și Funcționare, adaptat la cerințele Codului Administrativ. Vă 

mulțumesc. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA -  Alte discuții ? Dacă nu mai sunt 

discuții, îl rog pe domnul Secretar General Ovidiu Popovici să supună la vot 

proiectul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Cine este pentru? 

 Este cineva împotrivă ? 

 Se abține cineva ? 

 Consilierii şi- au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE   x 

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ   x 

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN   x 

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU   x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUŞ DANIEL   x 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA   x 

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 
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Deci avem un vot pentru, restul abțineri, proiectul nu a fost aprobat. 

 

 

2.Se trece la  punctul 2 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   aprobarea modificării HCL nr.158 din 

03.05.2019 prin care s-au aprobat  Bugetul de venituri şi cheltuieli și  Programul  de 

investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața 

dumneavoastră cu o solicitare practic de rectificare bugetară. Nu am să intru în 

polemici politice  sub nicio formă, nu am să fac discuții care țin de componenta 

electivă, de vot, sau alte asemenea chestiuni. Dar, sunt dator să fac o serie de 

precizări cu privire atât la proiect, cât și la motivația acestui proiect în sine. Unu – de 

ce acest proiect? Am dezbătut pe larg și o să o facem și mai mult într-o zonă 

separată, având un proiect pe ordinea de zi privind dezbaterea subiectului Insula de 

Agrement, dar pe de altă parte vă pot spune că există această necesitate a achitării 

acelor sume de opt milioane de lei. Nu vă ascund faptul că, până în momentul de față  

am sperat că totuși Guvernul României va veni cu acea rectificare bugetară, 

rectificare care ar fi menit, ar fi cauzat practic, fără să mai facem alte considerații, 

acoperirea acestor sume. Rectificarea bugetară pe care o așteptăm din partea 

Guvernului României nu se referă la acordarea unor sume de bani în plus. 

Rectificarea se referă, exclusiv, la banii pe care Guvernul României nu i-a acordat 

sau practic, pe care i-a luat de la Municipiul Bacău de-a lungul timpului. Nu am să 

fac nici considerații cu privire la sumele pe care Guvernul României le-a luat, iarăși, 

într-o ședință de consiliu local  voi prezenta pe larg care este întreaga sumă, care sunt 

sursele bugetare, care sunt motivele și poate vedem și din partea guvernului că se 

întâmplă acest lucru. Aș fi tentat să retrag proiectul de pe ordinea de zi în contextul 

în care Guvernul României anunță o rectificare bugetară după votul pe moțiune. Dar, 

nu am să mai intru în această logică pur electorală a Guvernului României, a 

actualului Guvern al României, care de fapt prezintă acest subiect din ciclul ”Dacă 

votați, nu votați moțiunea, o să vă dăm bani”, fapt pentru care voi continua 

demersurile cu privire la acest proiect de hotărâre. De asemenea, sunt obligat să aduc 

la cunoștința consiliului local, cu privire la acest proiect s-au creat, sau, în fine, au 

fost inițiate două proiecte de hotărâre. Pe de-o parte  proiectul de hotărâre pe care îl 

aveți în față, inițiat de mine, pe de altă parte  proiectul de hotărâre inițiat de către 

consilierii locali, de către grupul PSD din consiliul local. Grupul PSD din consiliul 

local a făcut un proiect de hotărâre, a convocat sau, în fine, a convocat ședința 

consiliului local la ora 12, sunteți invitați să participați, este dreptul dumnealor să o 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   x 

 TOTAL 1 
 

17 
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inițieze, dar, pe de altă parte, din punctul meu de vedere, acel punct de vedere cu 

privire la eventualitatea unor rectificări bugetare este ilegal, deoarece articolul 129 

alineatul 4 din același Cod Administrativ statuează faptul că doar primarul inițiază 

proiecte de hotărâri cu privire la buget. Mai mult decât atât, modalitatea, și am în față 

atât propunerea colegilor consilieri din Partidul Național…Partidul Social Democrat, 

îmi cer scuze, cu sumele și de unde trebuiau să fie luate acele sume, dezavuez 

complet acest proiect de hotărâre  din mai multe considerente. Unu – nu consider 

corect să iei banii de la Spitalul Municipal, unu – nu este moral, doi – nu este legal. 

O sumă de bani cu destinație specială dată de către Guvern în mod direct către o 

anumită structură, nu poți să o deturnezi, să o transformi în altceva. Pe de altă parte, 

consider că alte sume au fost luate din obiective investiționale care sunt deosebit de 

importante pentru municipiul Bacău și pentru cetățenii acestuia. Un alt exemplu pe 

care vi-l pot da este legat de acele alimentări – acea canalizare de la zona Izvoare, de 

la Habitat, iarăși nu sunt de acord ca acest proiect să fie blocat în contextul în care 

mai așteptăm de fapt doar o hârtie de la Oficiul de Cadastru pentru a începe efectiv 

aceste lucrări  și alte asemenea componente. Fapt pentru care, în momentul de față, 

eu am venit în fața dumneavoastră așa cum este normal, ca și inițiator, deoarece 

primarul este inițiatorul cu privire la tot ceea ce înseamnă componentele din buget, 

legiuitorul, probabil, gândindu-se că există posibilitatea ca, în momentul în care 

diverse grupuri politice să se separe de primar, atunci șeful sau șefii de partid să se 

apuce să aibă senzația că vor conduce dumnealor Primăria Bacău, sau orice altă 

Primărie. Primăria este condusă de primarul care este ales direct de cetățeni, nu de 

către șefii de partid, de aceea, în sarcina primarului se pune această inițiere a 

proiectelor de buget, precum și aprobarea documentațiilor tehnico – economice și 

alte asemenea chestiuni specifice. Doamnelor și domnilor consilieri, am ținut să fac 

aceste precizări pentru a clarifica, nu din punct de vedere politic, nu m-am lansat nici 

în divagații de natură politică, nici că sunt buni unii, nici că sunt răi alții, astea sunt 

realitățile. Din punctul meu de vedere, eu v-am prezentat și în expunerea de motive 

parțial ceea ce am dezvoltat acum, voi solicita în fața dumneavoastră ca această 

rectificare bugetară să aibă loc din cu totul alte capitole bugetare, capitole bugetare 

care, din păcate, dor, pentru că trebuie să luăm de la creșe, trebuie să luăm de la 

grădinițe, trebuie să luăm de la parcuri, trebuie să luăm de la locuri de joacă, trebuie 

să luăm de la termie, dar nu luăm de la Spital, nu luăm de la Habitat, nu luăm de la 

pensionari. Acesta este proiectul de hotărâre  ca și principiu, aștept momentul în care, 

totuși, acest guvern, sau oricare guvern va veni, să vină cu bună – credință și cu 

mintea la cap și să aloce înapoi sumele de bani care Municipiului Bacău i-au fost 

luate efectiv din buzunar, practic cetățenilor din municipiul Bacău. Vă mulțumesc.  

(Intră în sală doamna consilier Lazăr Doina – Emanuela). 

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici – nu există obiecțiuni de legalitate . 

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

acest proiect de hotărâre şi prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și 

Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică).  

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

proiectului  de hotărâre, favorabile.  
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Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Aveți cuvântul, doamnă Pravăț 

Cristina. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Nu o să vă rețin 

foarte mult, dar am două – trei chestiuni de clarificat. În primul rând, aș vrea să 

facem o recapitulare. Începând de luni, săptămâna trecută, printr-o adresă inițiată de 

grupul politic al consilierilor PSD din Consiliul Local Bacău, am solicitat Primăriei 

Municipiului Bacău identificarea de soluții în vederea deblocării plății, corecție 

aplicată datorită nerealizării la timp a proiectului care viza modernizarea Insulei de 

Agrement, propunând la acel moment două soluții și solicitând pe cele două soluții 

propuse de noi, un punct de vedere cu privire la legalitate și la oportunitate 

economică. Am solicitat, ce-i drept, un punct de vedere în 24 ore, răspunsul din 

partea primăriei nu ne-a parvenit în cele 24 ore, ca urmare am inițiat un proiect de 

hotărâre. Pe data de 3 octombrie am depus draftul de proiect de hotărâre conform 

Codului Administrativ, după cum știți, cu cel puțin o treime sau cel puțin o treime 

din numărul de consilieri locali are dreptul de a iniția și de a convoca o astfel de 

ședință extraordinară de consiliu local. Mergând mai departe, nimeni nu are 

pretenția, domnule primar, că proiectul de hotărâre inițiat de anumiți consilieri locali 

este unul perfect, este perfectibil, de aceea există angajați în aparatul de specialitate 

al consiliului local, tocmai pentru a transforma aceste proiecte în unele legale, 

credibile, și așa mai departe. De ce am făcut acest lucru și ce rol a avut acest demers? 

Cred că e clar pentru toată lumea că acest demers viza deblocarea semnării, într-o 

primă etapă, a șapte contracte de finanțare, contracte de finanțare care vor conduce la 

implementarea de proiecte cu finanțare europeană pe axa 4 - Program Operațional 

Regional 2014 – 2020 -  mă refer aici la proiecte care vizează susținerea dezvoltării 

urbane durabile și, concret, ce am vrut să deblocăm pentru Municipiul Bacău, ar fi: 

construirea a aproximativ 14 km de pistă de bicicletă pe diferite trasee, modernizarea 

sistemului de management al traficului cu tot ceea ce înseamnă semaforizare în 

aproximativ 90 de intersecții, modernizarea a aproximativ 40 de stații de transport, 

construirea unei creșe noi, proiecte, obiective investiționale care cumulează un total 

de 39 de milioane de Euro și care, după cum avem certitudinea acordată de 

vicepremierul Daniel Suciu, vor intra în implementare după semnarea contractelor de 

finanțare, cel mai probabil în cel mult o săptămână de la plata contravalorii corecției 

de 7,9 milioane de lei. Ok. Am clarificat ce am vrut să deblocăm și chiar vă 

mulțumesc, domnule primar, că ați conștientizat, exact cum ați precizat și mai 

devreme, necesitatea deblocării acestei situații. În al doilea rând, cred că este prima 

expunere de motive, mă refer aici la expunerea dumneavoastră de motive, de la 

proiectul de rectificare inițiat de dumneavoastră, deci este prima expunere de motive 

în care faceți discuție și prezentați aspecte care țin de un alt proiect de hotărâre inițiat 

de un grup de consilieri locali. Și, cu acordul dumneavoastră, o să dau citire unui 

paragraf, atât, din expunerea dumneavoastră de motive, paragraf care vizează 

ilegalitatea propunerii noastre cu privire la diminuarea creditelor bugetare destinate 

construirii Spitalului Municipal. Și afirmați următorul lucru: ” În anul 2013, 

Guvernul României emite Hotărârea nr. 975 privind alocarea unei sume din fondul 

de rezervă bugetară, la dispoziția guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 

2013, pentru județul Bacău, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul de investiții 
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”Construire Spital Municipal Bacău”. Destinația stabilită pentru cele 10 mii de lei a 

fost pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Construire Spital 

Municipal Bacău”. Cu permisiunea dumneavoastră, nu o să mai dau citire în 

continuare expunerii dumneavoastră de motive. După cum știți, acuzați inițiatorii 

proiectului de hotărâre similar, de deturnare de fonduri, invocând anumite articole 

din legislația în vigoare. După cum știm, aveți dreptate, domnule Primar, în anul 

2013 a fost emisă o hotărâre 975, care aproba suplimentarea sumelor defalcate din 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, pentru județul Bacău, din 

fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului și alocarea era prevăzută, evident 

pentru Municipiul Bacău, pentru – atenție – continuarea lucrărilor la obiectivul de 

investiții ”Construire Spital Municipal Bacău”. Evident că prin articolul 2, 

ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate de 

dispozițiile legale, a acestei sume. Ați ajuns primar în 2016, după momentul 2013,  

v-ați bucurat de existența în buget a unui excedent de peste 10 milioane lei proveniți 

din această alocare realizată de Guvernul PSD - Ponta la acel moment 2013, ați 

menținut aceste credite bugetare pe obiectivul investițional ”Construirea Spitalului 

Municipal” de 10.220.000 – 10.700.000 lei, deci de aproximativ 10 milioane lei, 

până în anul 2018, când, printr-o hotărâre de consiliu local, mai exact Hotărârea de 

Consiliu Local nr. 366/2018, mai exact din 28 septembrie 2018, diminuați excedentul 

aferent obiectivului investițional ”Construire Spital Municipal” cu 2 milioane de lei. 

Mai târziu, la finele anului, când faceți ultima rectificare în 2018, suma de 8 milioane 

se menține, deci nu mai avem 10 milioane, avem doar 8.700.000, urmând ca, printr-o 

hotărâre consecutivă, tot din decembrie 2018, hotărâre care viza aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli și a programului de investiții până la aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2019, să regăsim acolo din nou credite bugetare pe 

excedent Titlul 71, de 10.716.000. Probabil, nu știu, o să vă rog să clarificați acest 

aspect, ați avut intenția de a reîntregi atunci creditele bugetare aferente acestui 

obiectiv investițional. În momentul în care consilierii locali PSD au purces la 

redactarea proiectului de hotărâre – noi, să știți că am redactat proiectul de hotărâre, 

domnule primar, apropo de chestiunea aceasta – am regăsit, pe programul de 

investiții obiectiv investițional ”Construirea Spitalului Municipal” doar 7.702.432,65 

de bănuți. Ok. În acest context, eu mă opresc aici cu rugămintea de a clarifica unde  

s-au dus, în primă instanță, 2 milioane de lei de la Spitalul Municipal, ulterior, 1 

milion de lei, în contextul în care dumneavoastră ne acuzați, domnule primar, că 

facem deturnare de fonduri acum. Mulțumesc, deocamdată. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA- Dau cuvântul domnului primar. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Deci, ca să fim foarte clari, nu vă acuză 

nimeni, domnilor consilieri, inițiatori sau…inițiatori ai unei ședințe de consiliu local, 

pentru că de proiect de hotărâre, repet, nu aveți calitatea legală și nu aveți dreptul să 

inițiați hotărâri de consiliu local cu privire la rectificări bugetare. Este o interdicție 

legală și este abilitatea exclusivă a primarului, indiferent cum îl cheamă și indiferent 

că nu mai împărtășește punctul de vedere al unor lideri din partidul din care făcea 

parte sau din care face parte. Doi – acele mențiuni pe care le-am făcut, le-am făcut 

tocmai cu privire la atenționarea dumneavoastră – există șansa să vă duceți într-o 

eroare sau într-o problemă care, fără voia dumneavoastră și doar la ordinul 
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superiorului din partid, există riscul să o pățiți. Pe de altă parte, ca să reiau punctual 

fiecare aserțiune a dumneavoastră, ar însemna să vă dau tot felul de răspunsuri care 

chiar nu interesează nici pe consilierii locali, nici pe cetățenii municipiului Bacău, 

care se află în sală. Totuși, sunt obligat să fac câteva punctaje și câteva mențiuni cu 

privire la ceea ce ați spus. Solicitările dumneavoastră de a răspunde executivul 

primăriei și ați menționat că ați adresat primăriei. Primăria nu există ca și instituție, 

există doar instituția primarului. Nu puteți conversa cu aparatul propriu de lucru al 

primarului decât prin intermediul primarului. Dacă vă răspunde, vă răspunde 

primarul, dacă nu vă răspunde, nu vă răspunde primarul. Și primarul nu este obligat 

să răspundă în 24 de ore, așa cum se solicită, ci are un termen de răspuns de 10 zile. 

Dacă este să facem o paralelă, că amândoi suntem în funcții executive și de 

conducere, nu cred că dacă  facem o cerere la Cadastru, se răspunde în 24 de ore. 

Puțin probabil. Pe de altă parte, în numele unui bine general, așa, să facem bine, să 

facem fonduri europene, nu putem să distrugem sau să punem în pericol bucuria sau 

starea de bine a altor oameni. O parte dintre dumnealor se află în această sală. Nu 

putem, în numele acelui bine comun, să luăm bani de la acele sisteme pentru cartierul 

Habitat din Izvoare și să-l ducem pe aceste fonduri europene. De ce am inițiat și am 

decis să inițiez, și da, într-adevăr am fost pus în fața faptului să inițiez acest lucru, 

pentru că a fost evident pentru mine – în loc partidul și șeful dumneavoastră sau șefii 

dumneavoastră de partid să se ducă cu basca în mână un pic la guvern să rezolve nu 

doar probleme de natură personală, ci să rezolve probleme pentru cetățenii 

municipiului Bacău, s-au gândit că e mai bine să ia tot din banii cetățenilor 

municipiului Bacău pentru a acoperi aceste probleme. Una peste alta, esența este că, 

în loc guvernul să aloce banii pentru cetățeni, bani pe care i-a luat din buzunarul 

cetățenilor municipiului Bacău, din păcate facem aceste sacrificii, sacrificând o serie 

de obiective investiționale – parcuri, creșe, locuri de joacă și alte asemenea, pentru a 

rezolva aceste probleme. Vreau ca toți cetățenii municipiului Bacău să nu uite 

următorul aspect – sunt des invocate acum aceste proiecte europene care, deodată, 

sunt foarte frumoase și foarte bune și foarte plăcute. Două dintre ele se află acum, cu 

noi modificări, pe ordinea de zi, în fața dumneavoastră, doamnelor si domnilor 

consilieri locali, cauzate de o serie de necesități de modificare impuse de către 

Agenția de Dezvoltare sau de către organismele intermediare. Să nu uitați, sub nicio 

formă, că aceste proiecte europene au fost începute încă din anul 2016, nu au fost 

începute din alți ani, din anul 2016 și împreună cu aparatul de specialitate pe care îl 

conduc, și n-am să-mi asum eu toate meritele și am să zic în felul următor: împreună 

cu aparatul de specialitate, cu toți acești cetățeni pe care, din păcate, uneori îi folosiți 

în diverse forme de campanie electorală, acuzându-i de diverse chestiuni, de pacturi 

sau asemenea povești, împreună cu dumnealor am reușit să deblocăm tot felul de 

probleme pe fonduri europene, iar, pe de altă parte, toate aceste proiecte au fost 

supuse aprobării dumneavoastră, plenului consiliului local, iar dumneavoastră v-ați 

dat acordul cu privire la aceste proiecte. Inițiator am fost și la aceste proiecte 

europene, inițiator sunt și în vederea deblocării acestor situații. Pe de altă parte, sunt 

convins că acest punct de vedere cu privire la acele sume pe care le-am luat sau nu 

le-am luat, își pot găsi răspunsul foarte ușor prin intermediul domnului administrator 
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public, pe care am să-l întreb dacă există posibilitatea să răspundă acum sau dacă 

consideră că este necesar să răspundă în scris, detaliat. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – O să răspundem în 

scris. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Bun, fără nici un fel de problemă și am să vă 

rog ca acel punct de vedere, de data aceasta fac eu solicitarea, în proxima ocazie, 

deci undeva până la finalul acestei săptămâni, să fie pe masa tuturor consilierilor 

locali, nu doar Grupului X sau Grupului Y, pentru a prezenta detaliat ce s-a întâmplat 

cu aceste sume de bani, deoarece îmi este frică că, prin jocul acesta de conturi 

bugetare, să nu se facă o serie de confuzii cu privire la ceea ce a făcut și ceea ce a 

întreprins aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. Una peste alta, 

doamnelor și domnilor consilieri locali, esența este una singură: luăm banii tot din 

buzunarul Municipiului Bacău, în loc să ne găsim calea la Guvernul României, 

guvern care spune că, dacă va trece de moțiunea de cenzură, o să dea niște bani. 

Dacă într-adevăr se va întâmpla acest lucru, vă garantez că, din păcate, din aceste 

rațiuni de natură politică și politicianistă, municipiul Bacău va fi privat de multe 

sume de bani, deoarece nu va fi raționat într-o structură de normalitate și unii vor 

primi mai mult, că dau mai tare din coadă pe lângă șeful de partid, unii vor primi mai 

puțin, pentru că le spun adevărul. Rezum această aserțiune și rog consiliul local să 

dispună cu privire la prezentul proiect de hotărâre. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Dau cuvântul…dreptul la replică 

doamnei Pravăț, cu scuzele de rigoare, domnule Miclăuș. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Nu e nici un drept 

la replică, eu îi mulțumesc domnului primar că, în continuare, ne jignește sistematic 

pe noi cei…colegi sau foștii lui prieteni și colegi, dar haideți să trecem la esența 

lucrurilor, ca să îl citez pe domnul primar. Am întrebat unde au dispărut 3 milioane 

de lei de la Spitalul Municipal. Da, domnule Chindruș, aceasta e întrebarea.  

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Pot să vă răspund. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Acum ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Da. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Ok. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – În momentul când 

se construiește bugetul, la sfârșitul anului pentru anul următor, toate sumele 

necheltuite din bugetul precedent trec în anul următor, la așa-zisul capitol ”Excedent 

bugetar”. Noi, în anul 2013 am avut 10 milioane de lei pentru Spitalul Municipal,    

s-au cheltuit aproximativ 2 milioane și jumătate până astăzi ce discutăm, de la 

bugetul de stat, rămânând în momentul de față, 7,7 – 7,8 milioane. Pentru Spitalul 

Municipal s-au cheltuit.  

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- Pe ce perioadă s-au 

cheltuit ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – De când am primit 

banii, până astăzi. Între timp, noi, la construcția bugetului, am pus și noi bani pentru 

Spitalul Municipal. De unde acești bani ? Din excedent, cum v-am spus anterior. 

Deci, cele două milioane jumătate sau trei milioane jumătate au fost din excedentul 

nostru. Deci, încă odată, repet. Excedentul bugetar este constituit din: bugetul de stat, 
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bani primiți de la Spitalul Municipal care acum a mai rămas cu 7,7 milioane. Noi am 

pus două sau trei milioane din excedent, pe care puteam să-i luăm și i-am luat, pentru 

că nu am dat drumul la lucrările de la spital. Deci acești bani  sunt din excedentul 

nostru, nu de la bugetul de stat. În momentul de față, 7,7 milioane, aproximativ, mai 

avem bani de la bugetul de stat, care se regăsesc tot în excedent.  

Da ? Am fost înțeles ? 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- Domnule 

Chindruș… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Mai mult decât atât, numai o secundă, pentru 

a face o precizare pe care nu aveți de unde să o știți. O altă cheltuială pe care o avem 

antamată în momentul de față cu privire la acest Spital  Municipal, este vorba de 

faptul că mâine vom semna contractul de reproiectare  în vederea complementarizării 

celor două unități spitalicești – Spitalul Municipal Bacău, pe de-o parte, Spitalul 

Județean, contract care, de asemenea, are alocate niște sume. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – 1,3 milioane plus 

TVA. 1,3 milioane plus TVA scădem din 7,7 milioane. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Bun, iarăși o mică paranteză  și aici promit 

că închei  și nu este vorba de vreun atac personal sau de vreo jignire la grupul 

consilierilor PSD sau oricare alt consilier local din această sală, sub nicio formă. Dar, 

vreau să vă pun în vedere și să prezint consiliului local, dar și cetățenilor 

municipiului Bacău, următorul aspect: dovada dezinteresului actualului guvern cu 

privire la acest spital este și faptul că  nici până în momentul de față, 

complementarizarea pe care Consiliul Local, Consiliul Județean a decis-o acum un 

an și jumătate nu a fost, sub nicio formă, ratificată de către Guvernul României. Nici 

până în momentul de față, Guvernul României nu și-a dat nici un fel de aviz, hârtie, 

ordin, ceva, cum că acest proiect să fie dus până la capăt. Noi, în momentul de față, 

facem această reproiectare pe baza avizului dat de către Direcția de Sănătate Publică, 

și dovada dezinteresului cu privire la acest spital din partea guvernului  rezidă și din 

faptul că am stat un an și jumătate și am fost plimbați din biroul Ministrului Sănătății 

în biroul Ministrului de Finanțe, din biroul Ministrului de Finanțe în biroul 

Ministrului Justiției, și tot așa. Nu am fost de unul singur în demersurile respective, 

ultimul care a participat la aceste demersuri a fost însuși președintele consiliului 

județean, am mers împreună în fața Ministrului Justiției și ni s-a spus o poveste cum 

că ar fi : ”Hai înapoi la Sănătate”. Am ajuns la Sănătate, a venit doamna ministru la 

Bacău, din păcate, tot nimic, promisiuni, povești.  

 

Domnul viceprimar Constantin Scripăț solicită să intervină. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Da, doamna Pravăț. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Deci, domnule 

primar, plecăm de la următoarea considerație a dumneavoastră – ne-ați acuzat că 

facem deturnare de fonduri, mai devreme ați specificat faptul că este atât…. nu mai 

contează, scrie negru pe alb în expunerea de motive, dar vă rog, haideți să nu mai 

intrăm în nicio formă de polemică. Mai devreme, ați afirmat dumneavoastră, în 

cadrul acestei ședințe, că nu este nici legal, nici moral, să luăm banii de la Spitalul 
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Municipal. E pe bandă. De ce am luat atunci, în septembrie 2018, două milioane de 

lei. Pentru ce i-am luat, domnule Chindruș ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Pentru finanțarea 

altor obiective, bănuiesc. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Pentru ce  

finanțare ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – A altor obiective, 

poate. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- Ați putea… sunt 

două milioane de lei, totuși. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Acum nu pot să vă 

dau răspunsul. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Să știți că eu….nu 

puteți să-mi dați răspunsul. Ok. Ca idee, i-ați luat pentru plata diferențelor de tarif și 

de preț pentru tot ceea ce înseamnă termie, servicii de termie oferite populației și 

pentru pierderile aferente. Pentru Thermoenergy i-ați luat, ca idee. Adică nu e morală 

propunerea noastră de a utiliza, până la întregirea acestor credite bugetare când veți 

câștiga procesul,  de a utiliza credite bugetare de la Spitalul Municipal în vederea 

deblocării acestei situații și semnării a 7 contracte de finanțare, dar e moral să 

utilizăm pentru Thermoenergy, în 2018, două milioane de lei  de la spital și un 

milion nu mai știu pentru ce. Domnule Chindruș, aștept răspunsul dumneavoastră în 

scris, cu toții îl așteptăm și o să mai studiem, ca idee. Eu totuși, am senzația că 

adevărul nu este cel pe care îl exprimați dumneavoastră. Poate mă înșel, să de 

Dumnezeu să mă înșel, pentru că, dacă nu, ar trebui să mai convocați o ședință în 

maxim o săptămână, să reîntregim disponibilul de la spital. Au zburat trei milioane 

de lei și nu știu dacă cele trei milioane care au zburat, o să verificăm, eu, să știți că 

m-am uitat pe buget. Din 2014, excedentul pe Titlul 71 este undeva în jurul a nouă 

milioane – zece milioane de lei. Deci, nu s-a umblat pe excedentul acela, nu prea s-a 

umblat. Brusc, am ajuns la șapte milioane. Să dea Dumnezeu să aveți dreptate, să nu 

vă fi atins de suma acordată de către Guvernul României cu destinație specială. 

Pentru că, dacă nu, vă promit că vom fi prezenți, pentru a nu crea probleme domnului 

primar, la proxima ședință de rectificare pentru a reîntregi disponibilul de la 

obiectivul investițional ”Construirea Spitalului Municipal”. Oricum, așteptăm cu 

maxim interes răspunsul dumneavoastră, asumat în scris.  Mulțumesc.  

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Sigur, da. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Are cuvântul domnul primar. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Vă mulțumesc foarte mult pentru grija pe 

care mi-o purtați. Sunt convins că, indiferent de condițiile șefului de partid, rămânem 

până la urmă aceiași oameni. Pot să vă spun, cred că v-ați dat un răspuns, și dacă se 

confirmă acest răspuns, cred că este unul foarte clar.  De ce am dat la Thermoenergy 

? Thermoenergy nu există, nu reprezintă o instituție în sine pe care o susținem noi. 

Thermoenergy reprezintă căldura pe care o au școlile și cetățenii din municipiul 

Bacău. Asta reprezintă Thermoenergy. Prin intermediul Thermoenergy, se încălzesc 

școlile în municipiul Bacău, se încălzesc cetățenii din municipiul Bacău. Și iarăși 

vreau să fac o precizare cu privire la această termie, că acușica… sper ca șeful 



   

18 
 

dumneavoastră de partid să mai vină cu vreo soluție miraculoasă și pentru încălzirea 

pe iarna asta. Pentru că, iarna trecută, marea soluție pe care ne-a prezentat-o 

guvernul, a fost să împrumutăm bani, nu să aloce așa cum au alocat celelalte guverne 

de dinainte, bani pentru încălzirea în sistem centralizat a municipiului Bacău. Și nu 

doar pentru Municipiul Bacău. Acest sistem de încălzire centralizat este o povară 

pentru fiecare UAT, sunt șapte UAT-uri în această țară în aceeași situație și toate 

aceste UAT-uri stau cu mâna întinsă la guvern pentru că nu au posibilitățile și nu au 

resursele financiare să le ducă mai departe. Pentru încălzirea populației pe perioada 

iernii, inclusiv legea dă posibilitatea la o serie de măsuri speciale, pentru că nu poți 

să lași populația în frig. Și atunci, dacă guvernul nu are soluții decât să-ți dea bani cu 

împrumut, trebuie să te descurci cum poți. Cu privire la cele șapte UAT-uri, n-am să 

fac nici un fel de considerațiuni, atât vă fac, o singură  mențiune – dacă cineva va 

veni și va spune : ”Nu, nu, că la Oradea e bine”. Nu, la Oradea sunt consumatorii 

captivi, pentru că acolo nu există gaze naturale  și de aceea acea încălzire centralizată 

funcționează bine. Gândirea în sine a acestui proiect ne-a adus în situația în care noi 

să facem aceste exhibiții financiare pentru a putea încălzi populația, copiii din școli și 

cele 15.000 de unități locative care sunt racordate la Thermoenergy. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Are cuvântul domnul consilier 

Miclăuș. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Mulțumesc, în sfârșit, are cuvântul și 

opoziția. Domnule Președinte de ședință, aș dori să adresez două întrebări domnului 

administrator public. Chiar am observat că astăzi este destul de pregătit și vreau să ne 

focusăm un pic pe obiectul prezentului proiect de hotărâre. Domnule administrator 

public, vă rog să ne defalcați, pentru că noi v-am solicitat prezența dumneavoastră la 

Comisie, au venit niște…de fapt, o doamnă și un domn din aparatul de specialitate al 

primarului, dar am vrea să auzim de la dumneavoastră, să ne defalcați pe capitolele 

de la care se diminuează sumele, în vederea achitării acestei sume către MDRAP, 

mai precis, pe înțelesul nostru, al tuturor, de la ce obiective de investiții se iau bani 

pentru plata acestei sume de bani pe care trebuie să o achităm MDRAP-ului. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Sunt aproximativ 

92 de obiective, dacă vreți le dau citire, nu știu… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Pe cele mai importante și v-aș ruga pe 

fiecare capitol – învățământ, cultură, recreere, religie și toate celelalte. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Amenajare locuri 

de joacă pentru copii – aproximativ 800.000 lei, construire creșă ”Mihai Drăgan”- 

80.000, sistem integrat de colectare analiză vizuală – 99.000, termie – 2,2 milioane. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Ne puteți spune, aici la termie, ce reprezintă 

această sumă ? Mai exact. Nu, nu, nu, dar vreau să stabilim, ca să nu… Mai exact, ce 

reprezintă pentru termie? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Lucrările de 

termoficare realizate de Societatea Branpis, având în vedere că o să vină și iarna 

acum. Nu știu dacă mai e de plată vreun milion și ceva acum, rămâne rest. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Deci la rețeaua de termoficare, lucrări 

efectuale de celebra societate Branpis. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Nu efectuate. 
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Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Care vor fi efectuate ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Care vor fi 

efectuate, nu efectuate. Care vor fi efectuate, conform contract. Deci nu sunt 

efectuate lucrări de trei milioane și eu le-am luat banii. Conform contract. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Deci, conform contractului în derulare, să 

înțeleg, pentru lucrări ce vor fi efectuate. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Exact. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Sumele care sunt  destinate acestor lucrări, 

da ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Da, care vor fi 

efectuate. La străzi, sunt, nu știu, nu le-am adunat, nu am în față cam cât ar fi la 

străzi. Dar aveți în expunerea de motive. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Am văzut Prelungirea Bradului. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – La străzi aveți două 

milioane, la străzi, în expunerea de motive – la străzi. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Practic, de la toate străzile din municipiul 

Bacău, să înțeleg ?  

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Da, aproximativ 

vreo douăzeci și ceva de străzi. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Deci Prelungirea Bradului, Calea Bârladului, 

tot ce înseamnă… 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Da, aproximativ 

vreo douăzeci și ceva de străzi. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Douăzeci de străzi, da ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Ca să ajungi la 

suma de 7,9 milioane, nu-i ușor. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Da, domnule administrator public. De la 

învățământ ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – De la învățământ… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Numai creșa și cu…. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ –Nu, sau… de la Sala 

de Sport de la ”Miron Costin” – a fost pentru proiectare – s-au luat 19.000, de la 

”Constantin Platon” – 19.000, de la ”Octavian Voicu ” s-au luat în jur de 100.000, 

Parcul Gherăiești – vreo 17.000 de lei. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Parcul Gherăiești nu-i la învățământ, e la 

Cultură , Recreere și Religie. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Scuze, scuze. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Da, deci am terminat cu capitolul 65.02 cu 

învățământul, și acum am trecut la Cultură, Recreere și Religie, nu ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Da. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Parcul Gherăiești era și în expunerea de 

motive. Da, e aproape un milion de lei aici, nu ? 892….zeci. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Ei, acum, dacă vreți 

să le adunați, uitați, am 92 de poziții și puteți să le luați. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Dar nu e de adunat, era… 
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Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Vi le prezint. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Erau obiective semnificative… 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Poftim ? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Obiective semnificative, altele decât cele 

prezentate de către domnul primar în expunerea de motive. La Locuințe, Servicii, 

bun, hai să zicem, la Asigurări și Asistență Socială, ce… Ca să înțelegem un pic 

impactul acestei rectificări. Asigurări și Asistență Socială, bănui că… de la 

dumneavoastră, nu ? De la DAS. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Dar nu am umblat 

aici eu, la Asistență Socială. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Păi, Asigurări și Asistență Socială. Îmi 

apare diminuat cu 197.118,27 lei. Da. A zis doamna director că s-au luat bani de la 

indemnizațiile asistenților personali și… 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Nu. Am impresia 

că este o greșeală aici, nu știu. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Deci este o greșeală ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Nu știu să vă spun 

la Asistență. Imediat, numai puțin. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Da.  

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ - O să vă răspund în 

scris aici. Nu-mi dau seama. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Da, domnule administrator. Haideți ca să 

facem un pas înainte.  Deci susțineți că este o greșeală sau nu puteți să precizați 

acum ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Verific. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Bun. Mai departe, la Locuințe, Servicii de 

Dezvoltare ?  

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – O secundă. S-au 

luat niște bani de la ”Consolidare blocuri ”, care au fost niște bani în plus, după 

DALI-uri și după PTH-uri, după calculele lor, aproximativ vreo o sută și ceva de mii, 

la blocurile de pe Mărășești.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Deci de pe strada Mărășești, da ?  

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Da. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Da, am înțeles. De la Protecția Mediului ? 

Aici ne-am… 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – La Protecția 

Mediului s-au luat bani de pe stabilizarea dealului Masotea – este o procedură inițiată 

de CRAB și am adresa de la ei, precum că în acest an nu au nevoie decât de 28.000 

lei pentru proiectul tehnic, iar 1.400.000 pentru execuție pot să disponibilizeze. Am 

adresa de la CRAB, în sensul acesta. 1.400.000. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Da. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ- Da.   

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Combustibil și Energie ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ_- Păi, am spus cu 

termia. 
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Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Cu termia, da ?  

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Da. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Deci, din lucrările neefectuate de către 

Societatea Branpis. Și la Transporturi ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – La Transporturi am 

spus Străzi. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Străzi, nu ? Deci 20 de străzi ? 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Da, aproximativ. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – 20 de străzi. Domnule Președinte de 

ședință, asta era prima întrebare – defalcarea sumelor pe capitole și acum cred că 

toată lumea am înțeles de unde se iau acești bani pentru plata acelei sume de bani, 

practic pentru sumele, pentru finanțare nerambursabilă, întrucât s-a întârziat acest 

obiectiv de investiții – Insula de Agrement. Domnule Administrator Public, vă  rog 

să ne precizați cine a fost manager de proiect la acest obiectiv de investiții, Insula de 

Agrement Bacău. Ca să mergem la esență. Managerul de proiect. 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Managerul de 

proiect din 2015 a fost Ciprian Piștea… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Da… 

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Până în anul 2017 

când am fost numit eu. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Deci, din 2017, până când s-a reziliat 

contractul de finanțare, dumneavoastră ați fost manager de proiect.  

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUȘ – Da. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Ok. Nu este domnul președinte de ședință. 

Da. Am înțeles. Se rectifică… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici – 

Puteți continua, domnule. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Da, putem continua. Bun, acum am să o iau 

așa cu… Domnule Președinte de ședință, vă așteptam. Nu, dar așa este frumos, 

practic trebuie să funcționăm… trebuie să respectăm un pic, formal, nu, măcar și pe 

fond, organizarea ședințelor de consiliu local. Acum, foarte pe scurt am să vă zic 

poziția Partidului Național Liberal, vizavi de această chestiune. Noi am asistat 

civilizat la schimbul de replici dintre consilierii PSD și primarul PSD, Cosmin 

Necula. Practic, ce constatăm ? Constatăm următorul aspect - în 2016, când ați 

câștigat alegerile, domnule primar, hulita administrație liberală v-a lăsat ” o grea 

moștenire ”, cu ghilimelele de rigoare. Am văzut că vă place acest termen, această 

expresie. Această grea moștenire a constat în 34 de milioane de Euro, bani în plus la 

bugetul statului, deci bani în vistierie, nu ați găsit visteria goală și o serie de proiecte 

finalizate sau în curs de finalizare. În curs de finalizare aveați obiectivul de investiții 

”Insula de Agrement” și ”Spitalul Municipal”, că am văzut că s-au făcut discuții pe 

marginea Spitalului Municipal, aproape finalizate. Aproape de finalizare. Deci erau 

în procent peste 50 la sută, da ? Vorbim de 70 – 80 la sută, poate chiar 90 la sută în 

cazul Insulei de Agrement. Eu sunt nerăbdător să ascult și poziția dumneavoastră, 

după ce vă voi exprima poziția noastră. Practic, v-am lăsat această grea moștenire, 

dar se pare că chiar a fost grea pentru dumneavoastră, adică, efectiv, nu ați… și 



   

22 
 

acesta este adevărul, fără să vă supărați pe mine, nu ați reușit să duceți la îndeplinire 

aceste proiecte și banii să-i cheltuiți în mod echitabil pentru cetățenii municipiului 

Bacău. Asta este realitatea. Bun. De ce trebuie să plătim noi, de la bugetul local, eu 

nu mă duc în discuții legate de guvern, că nu Viorica Dăncilă este primar la Bacău, 

eu nu mă duc în discuții legate de consiliul județean, că nu domnul Brașoveanu este 

Primarul Municipiului Bacău, venim la consiliul local, nici măcar colega noastră, 

Cristina Pravăț nu este Primarul Municipiului Bacău, dumneaei este consilier local ca 

și mine, în schimb, dumneavoastră, domnule Cosmin Necula sunteți Primarul 

Municipiului Bacău. Și, din punct de vedere politic și managerial, trebuie să 

decontați acest insucces. Avem o penalizare, noi trebuie să restituim suma de 8 

milioane de lei către Ministerul Dezvoltării, în calitate de autoritate de management 

pe proiectul obiectiv de investiții ”Insula de Agrement”, pentru că nu am fost în stare 

să finalizăm acest obiectiv de investiții, trebuie să returnăm banii înapoi la Uniunea 

Europeană, da ? Avem, și a precizat domnul administrator public, domnul Ciprian 

Piștea a fost manager de proiect din 2015 până în 2017, deci, să înțeleg, chiar în 

mandatul dumneavoastră și din 2017 până în 2019 a fost domnul Administrator 

Romică Chindruș. Cine este vinovat de acest insucces ? O să vă supărați pe mine, 

domnule Chindruș. Managerul de proiect. De ce trebuie să plătim noi, de la bugetul 

local această penalizare – este ca o amendă - este o amendă. De ce trebuie să 

plătească copilul pentru faptul că tatăl lui a trecut pe roșu la semafor ? Aceasta este 

concluzia noastră. Partidul Național Liberal va vota împotriva acestei rectificări de 

buget, pentru că nu putem să luăm bani de la școli, grădinițe, locuri de joacă, străzi, 

toate străzile din municipiul Bacău. Domnule primar, nu putem să decontăm noi 

pentru faptul că dumneavoastră ați insistat să creați această gaură neagră a bugetului 

local numită Societate de Servicii Publice Municipale Bacău, care face lucrări de 

mântuială în municipiul Bacău și către care se duc toate contractele din municipiul 

Bacău, fără licitație, ci adjudecate în mod direct, prin atribuire directă. Plătim 

salariați acolo, plătim contracte și ce vedem ? Oare nu cumva, tot acest impas se 

datorează acestei Societăți de Servicii Publice Municipale Bacău ? Pentru că, practic, 

acești bani pe care noi îi alocăm acestei Societăți de Servicii Publice puteau fi alocați 

mult mai echitabil și corect față de cetățenii municipiului Bacău. Nu putem să luăm 

de la școli, nu putem să luăm de la străzi, noi vrem să trăim într-o Românie normală, 

vrem să trăim într-un oraș normal și cum să trăim într-un oraș normal dacă noi sistăm 

tot? Cu ce-s de vină părinții, noi, cei care avem copii, că trebuie să așteptăm să 

plătim pentru un manager de proiect care nu a fost în stare să finalizeze acest 

obiectiv de investiții, să plătim noi pentru el ? Nu suntem de acord și vom vota 

împotrivă. Mai mult decât atât, asist la o șaradă ieftină între dumneavoastră și foștii 

dumneavoastră colegi, de fapt, sunt actualii dumneavoastră colegi. Actualii colegi. 

Am văzut că faceți referiri, domnule primar la șefii, și vă citez: ”Șefii dumneavoastră 

de partid”. Fals. Fals. Sunt șefii dumneavoastră de partid. PNL-ul a făcut opoziție, 

face și va face la PSD. PSD-ul sunteți și dumneavoastră, domnule primar. Pentru că 

încă sunteți primar PSD, să nu uităm chestiunea asta. Dumneavoastră, ceea ce faceți, 

din punctul meu de vedere, mi se pare o chestie lipsită de bun-simț, pentru că ați 

candidat pe listele PSD, ați fost susținut de PSD, ați avut guvernul și aveți guvernul 

în continuare, până joi, care poate să vă rezolve problema încă, cu suma aceasta de 
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bani și, ca și soluție, mă întreb eu, de ce nu ați cerut ajutorul colegilor de la consiliul 

județean să vă ajute cu această sumă de bani, pentru că am văzut că anumite străzi 

din municipiul Bacău sunt date în administrare către consiliul județean și v-au ajutat, 

cei de la consiliul județean. Ați dat în administrare chiar și la o comună de lângă 

Bacău, să vă facă o stradă. Din punctul meu de vedere, penibil, pentru un oraș de 

mărimea Bacăului. De asta și spun, fără să vă supărați pe mine, terminați cu acest 

circ ieftin, vrem pâine, nu vrem circ. Vrem străzi, vrem școli, vrem grădinițe, vrem 

locuri de joacă. Ați creat această problemă datorită incompetenței și ineficienței 

dumneavoastră strict manageriale. În primul rând, noi avem o problemă cu 

dumneavoastră, dumneavoastră ați candidat pe un program, dumneavoastră sunteți 

răspunzător în fața populației, dumneavoastră și partidul dumneavoastră. Aș fi fost, și 

vă dau două motive și cu asta închei, aș fi fost tentat să vă dau crezare, dacă nu v-aș 

fi fost, zic eu, cel mai vehement opozant în acești trei ani și vă cunosc destul de bine 

– vreți să îl copiați pe colegul dumneavoastră de la Iași, pe Mihai Chirica, dar nu vă 

iese – el este originalul. Și vă spun și de ce. Unu – primul argument, dacă v-ați fi dat 

demisia din PSD, vă credeam și foloseați aceste expresii  : ”Șefii dumneavoastră, 

Guvernul României, Președintele Consiliului Județean, Dragoș Benea”, pe cine mai 

vreți dumneavoastră să mai enumerați acolo, vă credeam, dar, în condițiile în care nu 

v-ați dat demisia și faceți parte din aceeași familie PSD, cum să vă mai cred ? Doi – 

dumneavoastră, dragi colegi consilieri locali PSD, vă credeam și pe dumneavoastră, 

dar de ce nu l-ați exclus din partid pe Primarul Cosmin Necula ? Practic, 

dumneavoastră v-ați dezis de dumnealui. La Iași, Mihai Chirica a fost exclus din 

PSD. Aici, dumneavoastră l-ați ținut în familia dumneavoastră, sunteți o familie, 

chiar nu vă înțeleg, de ce vă certați ? Dați-vă mâna cu primarul dumneavoastră, 

ajutați-l să iasă din acest impas. Deci, din punctul meu de vedere, cine are de suferit? 

Noi toți, cetățenii municipiului Bacău, pentru că s-a ajuns din cauza incompetenței, 

managementului defectuos la această situație și noi trebuie acum, pe lângă faptul că 

nu suntem în stare să atragem fonduri europene, trebuie să tăiem bani de la școli, 

străzi și ați văzut și dumneavoastră, a enumerat domnul manager public toate aceste 

cheltuieli care nu se vor mai face, toate aceste investiții. Pe cale de consecință, 

grupul consilierilor locali PNL va vota împotriva rectificării, propunerii de rectificare 

de buget și nu în ultimul rând, l-aș ruga pe domnul primar să acorde un mai mult 

respect în momentul în care niște colegi de-ai noștri, consilieri locali, convoacă o 

ședință de consiliu extraordinară - deocamdată suntem consilieri locali – și în 

contrapartidă, ați convocat dimineață – eu mă întreb dacă colegii noștri ar fi convocat 

la ora nouă, dumneavoastră la ce oră ați fi convocat această ședință? În contrapartidă, 

ați convocat-o la ora nouă. Mai mult decât atât, în ședința de Comisie Juridică, am 

primit abia atunci materialele pentru ședința de la ora 12. Este inadmisibil. Eu înțeleg 

că jocurile dumneavoastră politice sunt și trebuie să rămână în cadrul partidului, 

pentru că așa este civilizat, în orice partid există discuții, dar ele trebuie să rămână la 

nivel de partid. Când vorbim de interesul băcăuanilor, când vorbim de străzile – cum 

le explicăm celor de pe Prelungirea Bradului, că vor circula în continuare pe această 

catastrofă de stradă ? Cum vom explica – și dacă mergeți în școlile din municipiul 

Bacău, că aveți și colegi care au funcții, conduc unele unități de învățământ – cum 
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veți explica oamenilor că nu aveți bani pentru nimic ? La școală vin părinții și 

contribuie pentru tot ceea ce ar trebui să contribuie… 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Domnule Miclăuș, cu toată stima… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Să contribuie primăria. Pe cale de 

consecință… 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Același discurs se repetă, face 

referire la același lucru.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Vă rog să luați act…Nu l-am repetat. Vă 

rog să luați…V-am întrerupt, domnule președinte, vă supără ?  

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Nu, dar era chestiunea de patru minute. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Pe cale de consecință, vom vota împotriva 

acestui proiect de hotărâre de consiliu local.  

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Reveniți la subiect. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – De obicei, la argumente se răspunde cu 

vociferări și cu circ și cu tot tacâmul. V-am spus, vrem străzi…  

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA- Am făcut o referire la simplul fapt 

că vă repetați. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Vrem locuri de joacă, nu vrem circ. Vă 

mulțumesc. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA- Deci, are cuvântul domnul primar 

Cosmin Necula.  

Domnul Primar  Cosmin NECULA – V-am urmărit cu foarte mare atenție, 

domnule consilier, cele 25 de minute de aserțiune. N-am să intru în polemica politică 

pe care încercați să o lansați, vreau să vă spun… să trag așa trei sau patru tușe foarte 

clar, pentru a vă lumina pe dumneavoastră și pe alții care au senzația că e altceva. 

Unu – o iau în ordine inversă cronologică celor afirmate de dumneavoastră – eu sunt 

în PSD, eu nu mă cert cu colegii mei din PSD, eu am o problemă cu cei care conduc 

PSD-ul și care, în momentul în care le spui adevărul, consideră că ești împotriva lor.  

Doi, domnul consilier local, sunteți jurist și știți foarte bine ce înseamnă o hotărâre 

judecătorească. E, haideți, să nu mai trecem așa de repede, în viteză, peste hotărârea 

judecătorească pronunțată în formulă definitivă, în favoarea Municipiului Bacău, 

hotărâre judecătorească definitivă care dă și despăgubiri de peste trei milioane de lei 

Municipiului Bacău, având drept obiect faptul că Insula de Agrement a fost prost 

proiectată, prost proiectată sub oblăduirea unui manager de proiect al cărui nume nu 

vreau să-l pronunț în momentul de față, dar e altul decât domnul Chindruș. Apropo 

de moșteniri, da, a fost lăsat moștenire un proiect, nu 90 la sută efectuat, ci undeva la 

45 – 50 la sută, pe care instanța de judecată l-a constatat ca fiind prost. Și atunci, a 

trebuit să vină actualul primar, cu noul manager de proiect, cu noua echipă, să o ia de 

la capăt, să refacă toată această poveste. De aceea suntem în situația în care nu s-a 

putut finaliza la timp. O instanță de judecată vă dă explicația – pentru că a fost prost 

proiectat. În susținerea celor afirmate de către noi, vine și Agenția de Dezvoltare 

Nord Est, care în fața Ministerului Dezvoltării, vine și scrie negru pe alb, deci scrie, 

nu povestește, scrie că nu este sarcina, nu este problema Municipiului Bacău sau în 

sarcina Municipiului Bacău, această întârziere. Nu este imputabilă Municipiului 

Bacău. Atât vreau să spun cu privire la Insulă și de unde rezidă aceste sume de bani. 
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Da, dintr-un proiect care a fost prost proiectat și, pentru că te apuci,  dumneavoastră 

vă înțeleg că nu vă pricepeți la ceea ce înseamnă construcție, nici eu nu mă 

pricepeam până în momentul în care am ajuns primar, dar una este să te bați doar în 

instanța de judecată și una este ca și un expert judiciar să vină să spună: ”Da, e prost 

făcută” și  după aceea instanța de judecată să spună: ”Da, e prost  proiectată și atunci 

luați-o de la capăt. Și mai primiți și despăgubiri”. Asta este realitatea cu Insula de 

Agrement, o să o avem gata, fără nici un fel de probleme. Am promis-o și mă țin de 

cuvânt. Evident că nu am promis-o de unul singur, am promis-o și cu colegii care se 

află în dreapta, în stânga mea, în momentul de față. Și nu mă dezic. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – 1 septembrie a trecut.  

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Nu v-am întrerupt sub nici o formă. Știți că 

am beneficiat totdeauna de dialog corect față de dumneavoastră. Doi – din marea 

moștenire și din bunătatea cu care mi-a fost lăsată aici, la Primăria Bacău, drept 

moștenire de către fosta conducere, fac parte,  într-adevăr, face parte și Spitalul 

Municipal. Un alt proiect pe care, în momentul în care am ajuns primar  era complet 

blocat de un an și jumătate, din 2014. Greșesc ? Doamna Buzdugan, era blocat din 

2014, sau nu ? (nu se aude răspunsul). Da ? Deci din 2014 acel proiect era blocat. 

Am venit eu în 2016, a urmat o întreagă epopee judiciară, domnule consilier, prin 

care să ne luăm spitalul înapoi de la marele consorțiu cu care fusese contractată acea 

lucrare și care se dusese în insolvență. În momentul de față, ne aflăm cu acel 

consorțiu cu privire la obiectivul ”Spitalul Municipal” în instanța de judecată și am 

solicitat o sumă record, peste 35 de milioane de lei. E adevărat, doamna director ? 

(nu se aude răspunsul). Bun. De asemenea, ce am făcut cu privire la Spitalul 

Municipal ? Spitalul Municipal, am venit foarte clar și am zis și o să susțin această 

idee, indiferent cine va conduce consiliul județean, ce culoare va avea sau ce culoare 

n-are – aceste două unități spitalicești trebuie să funcționeze în tandem, în 

complementaritate. Și atunci, ne-am apucat de studii, am făcut studii, pentru că nu 

poți să treci la complementarizarea a două unități spitalicești, doar așa, ca și o idee. 

Și aici, punct. Un alt aspect pe care…și mâine se semnează contractul de 

reproiectare, în patru luni se termină și după aceea ne apucăm de treabă în interior, că 

sunt lucrări care se pot face și iarna. Un alt element pe care sunt dator să vi-l punctez 

– nu confundați, domnule consilier, excedentul cu lăsarea vreunor bani puși de-o 

parte pentru zile negre. Excedentul, într-o municipalitate sau într-un UAT  înseamnă 

bani necheltuiți și se blochează și se trec automat pe investiții. Guvernul României a 

făcut același raționament: bine, pe dumneavoastră, departe de a putea să vă acuz de 

rea-credință, dar pe dumnealor, da. Pentru că, acel excedent pe care l-am moștenit, a 

fost cauzat de fapt de neutilizarea acelor sume pe perioada în care Romeo Stavarache 

ba era în pușcărie, ba nu se știa ce-i cu el. Vreo doi ani de zile. Și atunci nimeni nu a 

mai lucrat nimic în Primăria Bacău și atunci acei bani au aterizat în excedent. A venit 

Guvernul României și a zis : ”Aaa, dar aveți bani acolo, nu vă mai dăm bani pe 

cheltuieli de funcționare”. Și atunci  au dispărut câte 30 de milioane, 30 de milioane, 

30 de milioane. Un alt aspect pe care l-a făcut Guvernul tot calculând acele 

excedente  și vă rog să nu intrați în siajul Guvernului României, a fost că nu a mai 

dat banii la școli, apropo că spuneți că luăm banii de la școli. Sunt peste 20 de 

milioane de lei pe care noi, municipalitatea, împreună cu dumneavoastră, i-am pus 



   

26 
 

din buzunarul băcăuanilor, ca să susținem învățământul din acest oraș, domnule 

consilier, deși acolo scrie mare ”Capitol bugetar – Buget de stat”. Și o să vedeți 

acolo, când o să vă prezint, figurează zero, zero, zero – 2018, zero – 2019. Și tot noi 

l-am acoperit. Pe de altă parte, Societatea de Servicii Publice, mult hulita Societate 

de Servicii Publice – și aici vreau să rezum această discuție pentru că, până la urmă, 

nu e corect să monopolizăm, eu cu dumneavoastră, doi juriști care pot vorbi suficient 

de mult, dar să vedem dacă o să vorbim și bine. Societatea de Servicii Publice 

lucrează pe bază de comandă, ce spune Primăria Bacău să facă, aia face și vă spun în 

felul următor: e foarte bine că se face fără licitație, că așa scrie legea. Dacă mai 

stăteam încă într-o licitație, peste doi ani de zile aveam și pe cine să avem să lucreze 

la Insula de Agrement. Vă dau exemplu la Rezerva de Apă. S-a stat un an de zile 

numai în procedurile de achiziție publică și de-abia instanța de judecată le-a 

clarificat. După un an. Rezumând întreaga discuție, domnule consilier, eu vă înțeleg 

punctul de vedere. Nu vreți să votați pentru această rectificare. Sunt de acord cu 

dumneavoastră, dintr-un singur punct de vedere aș putea să vă dau dreptate. Că, da, 

acei bani trebuiau să vină de la guvern. Erau banii orașului ăsta. Banii de la 

învățământ care i-am plătit din buzunar, banii de la creșe care i-am plătit din 

buzunar. Apropo, 4,5 milioane de lei anual  pe salariile angajaților de la creșe pe care 

ar fi trebuit să-i dea Guvernul și nu-i dă și tot noi i-am pus din buzunar și multe alte 

asemenea chestiuni. Dar, din păcate, vă spun, în momentul de față, realitatea este în 

felul următor: nu intrați în siajul guvernului sau în siajul oricui altcuiva din grupul 

ăsta, din sarabanda asta politică băcăuană, ca, din principiul de a face rău primarului 

și de a pierde primarul puncte electorale, să privăm locuitorii municipiului Bacău de 

proiecte europene. Da, este o pierdere asumată pe care o prezint eu în fața cetățenilor 

în momentul de față. Haideți să luăm acei bani în momentul de față, ca să putem 

debloca 66,7 milioane de euro, că atât e însumarea. 66,7 milioane euro sunt proiecte 

europene pe care Administrația Cosmin Necula, împreună cu aparatul de specialitate 

și împreună cu dumneavoastră  le-a creat și le-a depus pe masa Guvernului 

României. 66,7 milioane. Și pentru a trece acest hop și cu speranța că va veni un 

guvern normal, nu știu, poate de la PSD, poate de la PNL, poate de oriunde, și va 

aduce, așa cum spuneți și dumneavoastră, o stare de normalitate, o Românie normală 

care cred eu că ar trebui să existe  nu doar în fraze patriotarde sau în emisiuni 

televizate. Normalitatea înseamnă să rezolvăm probleme de acest gen, inclusiv 

guvernul, cum s-ar chema, să de a banii pe care nu i-a mai dat înapoi Bacăului.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Un scurt drept la replică, domnule 

președinte de ședință, referitor la …, punctual: Rezerva de Apă, SSPM, urmând ca   

în ceea ce privește obiectivul de investiții ”Insula De Agrement”, să-i permiteți și 

colegei noastre, Raluca Năstase, care lucrează pe fonduri europene și este cea mai în 

măsură să dezvolte acest subiect. Cu privire la Rezerva de Apă, foarte pe scurt. În 

2016, domnule primar, din câte cunoaștem cu toții, ați găsit în primărie soluția 

tehnică propusă de administrația liberală referitoare la Rezerva de Apă. Ați 

abandonat acel proiect, ați luat-o pe cont propriu și am ajuns unde am ajuns. După 

atâția ani, nu avem rezervă de apă. Doi - SSPM - ul. Știți foarte bine…nu, dar…ați 

zis să nu mă întrerupeți, după aia…În ceea ce privește SSPM- ul, plătim angajați 

acolo și ei ne oferă servicii pe care le facturează de trei – patru ori mai mult decât 
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prețul de pe piață. SSPM, care primesc tot felul de plângeri de la cetățeni, care toarnă 

covor asfaltic peste gurile de canalizare. Chiar pe lângă Calea Bârladului avem spețe 

de acest gen. Da, da, da, este adevărat, vedeți pe  lângă blocul de la Fiald pe Calea 

Bârladului, undeva spre cimitir, vedeți acolo, este acoperit în integralitate, nu s-au 

mai uitat că sunt guri de canalizare, da ? Avem acest, din păcate acest eveniment 

tragic care s-a întâmplat la Orizont, cu acel motociclist, Dumnezeu să-l ierte, și cu 

acel taximetrist. Din ce am înțeles, iar este o chestiune care ne duce la gândul că 

incompetența ucide. Ba da, pentru că am înțeles că acele… aveau avizul Poliției 

Rutiere numai pentru a face permisul pe stânga, acces pe stânga și din ce am înțeles, 

s-au șters ambele linii continue și s-a permis accesul pe ambele sensuri. Fără a… este 

un eveniment tragic și nu vreau să-l dezvolt mai mult. Dar, să știți că lumea este 

destul de nemulțumită vizavi de această Societate de Servicii Publice, prin prisma 

calității lucrărilor pe care le efectuează, prin prețurile de trei – patru ori mai mari 

decât cele de pe piață și pentru faptul că noi trebuie să suportăm fondul de salarii al 

acelor salariați. Eu am încheiat cu privire la aceste aspecte, urmând, domnule 

președinte de ședință, să-i permiteți și colegei mele, că așa este frumos, să dezvolte 

pe obiectivul de investiții ”Insula de Agrement”, urmând ca, după aceea, să-i dați 

cuvântul și domnului primar, un drept la replică. Mulțumesc. 

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA – Are dreptul la replică, mi se pare 

normal, domnul primar, apoi urmează doamna consilier Pravăț, doamna Dinu, 

domnul Huluță și doamna Năstase.  

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Domnule președinte, m-am anunțat 

înainte, nu-i problemă, dar respectați o listă și dumneavoastră, dacă vreți.  

Domnul președinte de ședința  Vasile LUCA- Sunt anunțați, s-au anunțat pe rând, 

deci e ordinea cronologică, să știți. 

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

Încerc, totuși să fiu scurt, pentru că problemele care le are Municipiul Bacău nu cred 

că ar trebui să fie marea sursă de dezbatere politică și de… sau să-și închipuie cineva 

că face mari puncte pe supărarea unor oameni. Totuși, ați ridicat o serie de probleme 

punctuale și vreau  efectiv să le punctez, foarte în mare viteză și cu rugămintea ca 

insula de agrement  și vă repet acest lucru, să facă obiectul unei ședințe viitoare, 

pentru că nu putem discuta, chiar dacă doamna consilier Năstase este specialist și nu 

neg acest lucru, credeți-mă, nu va fi suficient nici o oră să discutăm despre subiectul 

respectiv. Unu – deci, domnul consilier, eu înțeleg că vreți să furați o temă de 

campanie – nu dumneavoastră personal, doamne  ferește, uitați povestea cu Rezerva 

de Apă, că nu era nici un fel de proiect, nu era nici făcut desenul, o schiță de hârtie. 

Pe hârtie și nu cred că poate să vină cineva din administrația pe care o conduc să 

spună că: ”da, era un proiect ”, că sunt suficienți oameni de acolo. Uitați povestea 

asta. Proiectul s-a făcut de către actuala administrație, în rest erau niște păreri. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Soluții tehnice.  

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Erau niște păreri. Că asta i-am reproșat 

atunci domnului Găină, nu că nu-l consider un bun specialist, domnule, nu poți să vii 

să spui că e vinovat primarul că nu te băga în seamă că tu aveai idei. Și-am spus, te-

ai dus în fața consiliului local și-ai spus că îți dai demisia dacă nu te acceptă 

primarul, cu privire la această rezervă ? Acesta-i principiul, nu, nici pe departe, deci 
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erau niște păreri. Proiectul a început de la Cosmin Necula și toată această 

administrație și aprobat de dumneavoastră. De acolo. Ăștia toți de aici, de la mesele 

astea, suntem cei care am început Rezerva de Apă. Și nu le mai dați merite altora. 

Doi – cu povestea de la Orizont, vedeți că este un răspuns pe care eu l-am văzut, eu 

nu sunt cel care m-am ocupat de aceste marcaje rutiere, că nu mă ocup eu, dar au  

făcut un răspuns pe 544  în care  altul era prestatorul acolo, nu Societatea de Servicii 

Publice. Și aici vreau să mă rezum, nu vreau să intru în acest subiect. Nu, nu, nu, eu 

vă spun cine a prestat acolo. Eu vă spun cine a prestat acolo și cred că nu e o discuție 

pe care să o purtăm noi doi aici. Da, asta e altceva. SSPM – ul, o să vedem la vot 

dacă este o problemă sau nu e o problemă, dar vă spun că în momentul de față….Să 

vă mai spun o bombă, noi avem datorii la Societatea de Servicii Publice, nu 

Societatea la noi.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Asta-i culmea.  

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Asta e. Păi, da… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Culmea administrației PSD. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Pentru că oamenii au muncit, această 

societate a muncit și, da, pot accepta că, într-adevăr, sunt unele canale care nu au 

fost, au fost acoperite, se decopertează. Dar  vedeți că oamenii au muncit și noi nu  

le-am dat banii. De ce nu le-am dat bani ? Că nu am avut. De ce nu am avut ? Că nu 

i-a dat Guvernul. Și știu că e foarte hazliu pentru colegii mei viceprimari, care, 

deodată, după trei ani de zile, descoperă administrația și-i apucă râsul.   

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN –  Doar dumneavoastră sunteți 

hazliu, sincer… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Așa-i, așa-i. 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Invocați acum, de exemplu, basca 

șefului de partid, până mai ieri era șapcă de firmă și veneați…  

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Domnule viceprimar,… 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN- Și veneați…Cât ați avut majoritatea 

în Consiliul Local… 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule viceprimar,… 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Fără să clipească, executivul, 80 la 

sută nu era bun… 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule viceprimar! 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Domnule viceprimar, dacă vă simțiți așa 

supărat… 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Consilierii erau…Haideți, domnule 

primar… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Vedeți că nu suntem în agricultură aici… 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Sunteți… sunteți… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Suntem în sala de ședințe… 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Mergeți la o Universitate pentru 

Științe Politice… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- Da, da, da.  
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Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Și predați acolo, lăsați 

administrația în mâna altora. Ați lăsat viceprimarii fără atribuții, v-au lăsat 

consilierii… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Stimate domnule viceprimar… 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule viceprimar… 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Nu mai invocați șefii de partid… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Azi vă apucă râsul în momentul în care 

vorbiți de administrație… 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Mă apucă din cauza 

dumneavoastră, sunteți conflictual și ați adus Bacăul în situația asta. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Sunteți un înger. 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Și cu viceprimarii,  și cu consilierii, 

și cu șefii de partid.. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Domnule viceprimar, vedeți că nu aveți nici 

măcar o realizare. Mai aveți acum o comisie la care nu voiați să semnați. Aveți atâta 

de făcut, să inventariați domeniul public. Nici pe asta nu o faceți. 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Sunteți primar, semnați,       

asumați-vă, că ne-ați luat atribuțiile. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA –  Îi luați mașina viceprimarului Scripăț ? 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Nu-mi trebuie de masină, 

domnule…V-o las dumneavoastră. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Să știți că nu v-o dă nimeni. Ca să vă luați 

banii, domnule viceprimar…  

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Domnule primar… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA  - Trebuie să și munciți. 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Păi dați-ne și nouă de muncă, că stă 

în pixul dumneavoastră…atribuțiile… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA  - Nu să mă puneți în situația în care să vă pun 

să dați în scris de ce nu vreți să semnați niște nenorocite de comisii de inventariere pe 

care nu vreți să le faceți. 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Domnule primar, nu mai am 

Patrimoniul în subordine. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA   - Nici pe astea. Ei, nu mai aveți Patrimoniul 

în subordine!  

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Nu, domnule… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA   - Habar nu aveți care vă sunt atribuțiile.  

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Ba da. Uitați-vă în dispoziții. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA  - Dacă vi se dă un ordin de serviciu, trebuie 

să-l faceți. 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Dați ordin de serviciu. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA   - Păi, v-am mai dat odată. 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN- Mai dați-l odată. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA  - Îl dau de 100 de ori și tot nu vă faceți treaba.  

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN- Dați-l, faceți dispoziție, domnule 

primar. 



   

30 
 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Vă faceți treaba doar dacă vi se pare 

interesantă. 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Haideți, nu mai invocați basca 

șefului de partid, că sunteți vinovat.  

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Faceți-vă treaba, domnule viceprimar, ați 

dormit trei ani. 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Am vorbit degeaba, că nu ați 

înțeles nimic. Și ați ajuns în final să rămâneți singur, domnule primar. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Sunteți la campanie, acum ? 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Ați rămas singur. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Ați terminat campania agricolă în care ați 

fost plecat și acum ați intrat în cea electorala ? 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Da. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA_-Pe care credeți că o câștigați ? 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Domnule  primar… 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Uitați povestea asta. 

Domnul viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN – Domnule primar, ați rămas singur, 

este evident.  

Domnul Primar  Cosmin NECULA – Vă știu  și știu și ipocrizia.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Dau cuvântul doamnei consilier 

Breahnă. 

Doamna consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Cumva în aceeași 

notă cu domnul consilier Miclăuș, vreau să precizez, dacă nu a reieșit acest lucru 

până acum, că poziția publică… Domnule primar, cred că era mai important ce urma 

să vă zic, decât problemele dumneavoastră fiziologice sau nevoile dumneavoastră, 

dar… 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA- Da, acord o pauză de cinci minute. 

Mulțumesc pentru înțelegere.  

(Revenire din pauză. Se continuă lucrările ședinței). 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Vom continua lucrările ședinței de 

consiliu local. Dau cuvântul doamnei consilier Pravăț Cristina.  

Doamna consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Poziția publică, trec 

direct la ceea ce voiam să spun. Poziția publică a grupului politic PSD din Consiliul 

Local Bacău este de a susține proiectul inițiat de domnul primar. Așa cum prevede și 

legea, este responsabilitatea dumnealui de a iniția proiecte de rectificare bugetară.  

Și-a asumat diminuarea unor obiective investiționale, prin urmare noi nu ne dorim 

decât să deblocăm, după cum am spus încă de lunea trecută, semnarea a șapte 

contracte de finanțare care vor reprezenta pentru Bacău  14 km de pistă de bicicletă, 

modernizarea a 40 de stații de autobuz, implementarea unui sistem modern de 

management al traficului, construirea unei creșe noi, doar într-o primă etapă. Prin 

urmare, grupul politic PSD susține și va vota ”pentru” proiectul inițiat de domnul 

Primar Cosmin Necula. Cam atât voiam să spun, mai sunt și alții înscriși la cuvânt. 

Mulțumesc.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Dau cuvântul doamnei consilier 

Dinu. 
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Doamna consilier Ioana- Raluca DINU – Bună ziua, voi fi extrem de scurtă, ca să 

nu pierd timpul. O singură întrebare adresez domnului primar. Am văzut că ați 

afirmat și în expunerea de motive că unul din obiectivele investiționale sacrificat este 

construcția de creșe. Întrebarea este dacă avem vreo creșă în execuție, în construcție 

la momentul acesta. Dacă există, care este gradul de execuție și dacă ne puteți spune 

care este creșa. Asta-i întrebarea. Mulțumesc. 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Dau cuvântul domnului primar. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Doamna consilier local, după cum bine știți, 

s-au creat 110 locuri noi în creșele din municipiul Bacău în ultimii trei ani de zile. 

Aceste 110 locuri noi de creșe s-au făcut prin banii locuitorilor municipiului Bacău. 

Pe de altă parte, la momentul în care am ajuns primar  nu exista nici un fel de proiect 

cu privire la construcții de creșe și grădinițe noi. În momentul de față  sunt gata patru 

proiecte de creșe și grădinițe noi: la ”Mircea Cancicov”, la ”Mihai Drăgan”, la 

Grădinița 18, la Școala 27. În momentul de față, cel mai avansat proiect este la 

Grădinița 27, în momentul de față s-a depășit  inclusiv  etapa de avizare ISU  care a 

reprezentat cel mai greu punct din întregul proiect.    

Doamna consilier Ioana- Raluca DINU – Îmi cer scuze, ca să înțeleg mai exact, 

practic  nu-i în execuție, au trecut etapele de proiectare, proiect tehnic, avizare ISU și 

urmează… Avem ceva în execuție, în construcție acum, sau nu ? 

Domnul primar Cosmin NECULA -  Deci, am făcut 110 locuri noi, deci am făcut 

execuție până în momentul de față…  

Doamna consilier Ioana- Raluca DINU – Până acum… 

Domnul primar Cosmin NECULA - Și continuăm această execuție, în momentul în 

care putem…și avem banii ca să continuăm acest obiectiv. 

Doamna consilier Ioana- Raluca DINU- Am înțeles. Deci, momentan nu avem 

nimic. Am înțeles. Mulțumesc. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Momentan  am făcut 110 locuri noi, doamna 

consilier, am executat 110 locuri noi în creșe, așa, și acum continuăm, în momentul 

în care avem bani să punem în aplicare cele patru proiecte de creșe și grădinițe noi.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Dau cuvântul domnului consilier 

Huluță. 

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Voiam… îmi pare rău că, din nou suntem 

în campanie electorală și o să dureze ore până când explicăm ce e rău în 

administrația băcăuană, fără să încercăm să dăm drumul la aceste proiecte care ne 

ajută să mergem un pic mai repede, mai ales pe ultima sută de metri. Domnule 

Miclăuș, spre deosebire de dumneavoastră, eu mai am vreo câteva mandate și am 

fost și un mandat întreg împreună cu Dragoș Ștefan, am fost consilier în 

administrația liberală și cam știu și ce se întâmpla atunci. Adică  nu e numai pe roze. 

Administrația, cu sau fără liberali, cu sau fără PSD, ea merge înainte, trebuie să 

meargă, primăria trebuie să meargă. Fără să spuneți, de exemplu, în administrația 

liberală că în 2009 se face un credit, de către administrația liberală, în 2014 se 

refinanțează cu termen de grație doi ani, până în 2016. În 2012, administrația liberală 

ia un credit, da, cu termen de grație patru ani, până în 2016, și  în decembrie 2016  

vin două rate, și  de atunci, administrația Necula plătește două rate la două credite 

făcute de administrația liberală. N-au furat-o, n-a furat nimeni bani, dar i-a cheltuit 
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altcineva și se achită de către altcineva. Trebuie să vedem și lucrurile astea, adică nu 

putem numai rău, rău, rău sau numai bine, bine, bine. A doua chestiune – când 

suntem noi serioși? Vineri, da, am avut comisie. La primul punct, cu Regulamentul, 

într-adevăr, sunt comisii care au dat împotrivă, dar sunt comisii care au dat și pentru. 

12  consilieri votează ”pentru”, 12 consilieri se abțin. E corect, dar suntem serioși 

când unii consilieri care fac parte din două comisii, într-o comisie dau ”pentru” și  

într-o comisie dau ”abținere”, același consilier local ? Când suntem serioși ?  Toată 

vina e tot pe primar. Noi suntem la fel de serioși ? Când un regulament, de ce l-am 

votat singur, domnule Miclăuș, ai zis… râdea domnul Scripăț, că am votat singur. Eu 

am mai votat singur odată, când m-a criticat toată presa, și toți intelectualii, și toată 

lumea, că a înnebunit Huluță în 2007, când am fost împotriva dării Aeroportului la 

Blue Air. Ce s-a întâmplat după cinci ani ? S-a luat înapoi, ceea ce propuneam eu 

atunci. Da, dar nu m-a ascultat nimeni, că Huluță e împotriva PSD – ului. Nu, era să 

se afilieze județul și cu municipiul și să facem noi aeroportul nostru. Așa s-a 

întâmplat acum, după cinci ani în care s-a văzut că nu a mers ca lumea. Tot singur 

am votat și împotriva Spitalului Municipal. Tot singur. Ați luat procesele verbale. Iar 

m-a înjurat, ”A luat-o razna Huluță”. Da, în ce an am votat împotrivă ? În 2007. În ce 

am suntem acum ? Suntem în 2019. De ce am votat împotrivă atunci ? Pentru că 

aveam informații că erau sugestii de la Uniunea Europeană să închidem spitalele. 67. 

A venit Băsescu și a cerut închiderea a 67 de spitale. De asta  spitalul a trenat  pentru 

că s-a făcut din taxele și impozitele băcăuanilor. De asta  Bacăul a stagnat de foarte 

multe ori. Îl rog pe domnul primar, să scoateți de când s-a început acest spital, câți 

bani s-au dat din banii băcăuanilor pentru acest Spital Municipal  care nu este gata 

nici după 12 ani. Că  sigur, a fost ideea benefică  să facem un spital, eu am votat 

împotrivă, să nu se facă acolo, că toată lumea m-a acuzat că eu nu vreau sănătate. Ba 

da, cum să nu vreau sănătate, dar voiam să nu se facă din banii băcăuanilor, ci să facă 

din bani guvernamentali. Guvernul a dat niște bani la început, și  pe urmă  n-a mai 

dat nimeni bani pentru Spitalul Municipal. S-a luat, vorba mea, din banii de batistă. 

Știți, când eram mic, mă duceam la biserică și vedeam cum  din batistă  se luau bani 

ca să dea la liturghie. Asta spun, din taxele noastre și impozitele am făcut un spital 

care nu merge nici la ora actuală și sunt convins că  nici în doi ani de zile  nu se 

termină spitalul. Dar, acum, râdea toată lumea, băi, singur. Am votat pentru 

Regulament. De ce ? Îl am în față. Îmi place să-l am pe hârtie, sunt de modă veche. 

L-am citit un pic, l-am comparat…stați, că, 25 de minute a vorbit domnul Miclăuș și 

nu l-a oprit nimeni. Problema este următoarea – l-am comparat cu cel vechi, îl am și 

pe ăsta, l-am comparat cu Codul Administrativ. Ce s-a făcut ? S-a făcut o compilare 

între Codul Administrativ și acesta și s-a făcut un regulament. Nu se întâmplă nimic 

dacă îl votam. 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule consilier… 

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Acum  nu votăm… 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule consilier Huluță, am 

rugămintea la dumneavoastră reveniți la punctul doi de pe ordinea de zi. 

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Acum, noi trebuie să… la punctul doi. Noi 

trebuie, din punctul meu de vedere, la punctul doi, trebuie să votăm această 

rectificare. Susțin punctul de vedere al primarului, punctul de vedere al PSD-ului, că 
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trebuie neapărat ca acest…Înțeleg și punctul de vedere al domnului Miclăuș, pentru 

că este în opoziție și vrea să blocheze și celelalte șapte proiecte. Eu n-am să fac… 

Votez tot ce este bun pentru orașul Bacău și pentru cetățenii Bacăului. Vă 

mulțumesc.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul doamna consilier 

Pricopoaea. 

Doamna consilier Enula PRICOPOAEA – Domnule Huluță, cu tot respectul, ați 

zis că facem campanie electorală. Și dumneavoastră ați făcut același lucru. Deci, eu 

vă rog frumos, eu rog frumos colegii consilieri  să trecem la votare, pentru că deja… 

să trecem la ordinea de zi, să terminăm de votat, pentru că ne întindem în ședințe 

interminabile și discuții care, chiar sincer, le putem face altă dată. Vă mulțumesc și 

îmi cer scuze pentru...  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul doamna Raluca 

Năstase, doamna consilier Raluca Năstase. 

Doamna consilier Raluca – Maria NĂSTASE – Stimate domnule primar, 

doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere că domnul Primar Cosmin Necula 

a declarat că vom purta discuții asupra problematicii Insulei de Agrement, distinct, 

într-o ședință de consiliu local viitoare, o să vă rog să-mi permiteți atunci să 

discutăm concret despre toate problemele care au apărut la acest obiectiv, la 

implementarea proiectului. Altfel, domnule primar, punctăm doar faptul că v-am 

lăsat proiectul cu termen de execuție până în decembrie 2018, cu posibilitatea de a 

depune ultima tranșă de plată până la sfârșitul lunii martie, că v-am lăsat un proiect 

implementat… Dumneavoastră spuneți că procentul este mai mic, noi vă spunem că 

unele dintre obiective au procent de realizare fizic, în teren, de peste 90 la sută, altele 

de 50 la sută, altele de 70 la sută. În medie, dacă e să facem o medie, o să apreciem 

că un sfert din acest proiect nu a fost realizat, rămânând ca dumneavoastră, în doi ani 

și trei luni, să realizați această investiție. De asemenea, vă aduc la cunoștință, și știți 

și dumneavoastră, că o serie de discuții cu ADR Nord Est privind renunțarea la 

parcarea de la intrarea în insulă au fost făcute, penalizările au fost estimate la 

200.000 de euro. Deci, dumneavoastră, dacă continuați ceea ce v-am lăsat noi și vă 

apucați de lucru, așa cum era stabilit, aveați timp,  în doi ani și trei luni să finalizați 

această investiție. Eu atât am de spus astăzi și continuăm discuția aplicată atunci 

când dumneavoastră considerați că o să putem discuta în amănunt.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul consilier, 

domnul viceprimar Scripăț. 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Domnule președinte, domnule 

primar, doamnelor și domnilor consilieri, lipsa de fermitate a primarului sau lipsa de 

dialog ne aduce iar în consiliul local  cu două proiecte care, de fapt  au același 

subiect. Noi asemenea experiențe am mai avut, în care să intrăm pe mass-media 

centrală, exemple gen: în loc de antiderapant am dat prundiș în oraș, în loc de 

verdeață, am pus mochetă, contract de deszăpezire nu am avut și am făcut pe situații 

de urgență, contract de cosit n-am mai avut și am făcut pe situații de urgență, avem 

mărturie și acele înregistrări de consiliu local, deci, practic, cam asta-i rezumată 

activitatea. Astăzi vine domnul primar și încearcă, zic eu o mare greșeală, să ne 

separe total. Orice interpelare a executivului de către consilierii locali să se facă prin 
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intermediul  dânsului. Dar dânsul a uitat că noi suntem cei care votăm bugetul, votăm 

proiecte, votăm PUZ-uri, votăm PUD-uri, votăm majorări salariale, votăm 

promovări, votăm tot ce se numește banul public. Și  nu avem nici minimul drept de 

a interpela pe cineva din consilieri, din executiv, concret și pe niște probleme 

punctuale. Astăzi  suntem în fața să returnăm niște bani. Este foarte greu.  Și, am 

reușit să conving și pe domnul primar că nu mai e cale de întors. Am, deși dânsul 

mai avea niște motive de îndoială că n-ar fi banii noștri, că… Am reușit, în sfârșit, 

să-l conving și pe domnul secretar, deși mai greu, că lucrurile nu-s chiar așa de 

simple. Dânsul spunea cu instanța, cu probleme, cu…are el soluțiile și am atacat și 

nu știu ce am făcut. Fals. Am reușit să-l convingem și pe mai tânărul coleg Anghel, 

care spunea că, când eu citeam o adresă a Agenției de Dezvoltare Nord Est, spunea 

că fabulez și că fur curent. Azi suntem în fața faptului împlinit. Trebuie să returnăm 

banii. Trebuie să găsim soluții. Soluțiile nu sunt chiar ușoare. Am luat bani de la 

creșe și de la locuri de joacă. Vă amintiți, domnule primar, acum vreo șase luni erați 

cu un copil în brațe, felicitați părinții, cât devotament aveți față de tineret, copii, îi 

promovăm, creștem natalitatea  și așa mai departe. Este greu să luăm și banii de la 

Habitat, sunt niște locuințe făcute, sponsorizate, finalizate, iar noi nu suntem în stare 

să ducem utilitățile. Acum am văzut că sunteți sensibil față de ei, dar, vă amintiți că 

nici nu avem un proiect. Deci acum, de unde luăm banii ? Întrebare, ce s-a întâmplat 

cu proiectul de la insula de agrement ? Dacă vreți, vă spun eu și din momentul de 

față, doar cu documente. Acel proiect a fost promovat în…., autorizația de 

construcție a ieșit în martie 2015, s-au constituit niște comisii, inclusiv echipa de 

manager de proiect de care, responsabilul juridic era secretarul, nici nu putea să fie 

altcineva, decât secretarul. Vreau să vă spun că  în curs de doi ani jumătate  acolo    

s-au luat niște bani. Și nu chiar puțini. Mărturie stau niște pontaje care le-am obținut 

foarte greu de la Serviciul Resurse Umane, nu am în dreptul lor și sumele, dar 

sumele vă pot spune că sunt până în 9.000 de lei pe lună. Până în 9.000 de lei pe 

lună. Vă rog să nu mă întrerupeți. Ce se întâmplă în spatele acestor pontaje, o să 

rămâneți încruciți. S-au făcut pontaje în care… să vă dau doar… în termen de doi ani 

jumătate, semnate, promovate, achitate, iar domnul responsabil juridic, domnul 

Popovici, să vă dau doar un exemplu: luna decembrie 2016, pontat cu 150 de ore, 

pontat și în ziua de Sfântul Neculai  cu opt ore la insulă, când noi sărbătoream… și 

mă întreabă colegul viceprimar: ”Dar ce, n-am fost și eu la chef ? ” Păi, cam am fost, 

dar eu nu am fost pontat. Pontat a fost și în ziua de 27 decembrie  când noi 

sărbătoream, ne trimiteam felicitări, a fost și domnul secretar  care a figurat și opt ore 

la insula de agrement. Mă întreb, oare când se mai odihnește acest om ? Mai pun o 

întrebare: din cele 12 luni  n-a avut echipa măcar bunul simț să nu fie retribuită o 

lună, când fiecare român e în concediu de odihnă. Unde-s banii, de ce sunt banii 

acolo? Și acum vreau să vă mai fac trimitere, care sunt rezultatele. Rezultatele nu 

sunt ce auzim noi pe la colțuri, sunt niște acte oficiale  și vă rog… că acolo trebuia 

prestată o activitate, trebuia un pontaj și trebuia totul făcut beton. Să-mi permiteți 

doar să citesc o frază de la Societatea One Design, nu știu dacă zic bine, nu sunt 

englez, Design, bun, care spune așa - de câteva luni, duce o luptă de finalizare a  unui 

proiect - ”Răspunsurile instituției dumneavoastră fiind greoaie, evazive, promisiuni 

încălcate în mod repetat, amânate și tergiversate, din motive necunoscute. Cu toată 
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voința noastră, toate discuțiile telefonice nu au avut nici un rezultat, iar răspunsurile 

oficiale formulate, nu au fost duse…nu aduc clarificări asupra termenelor și 

modalităților de finalizare a contractului. Vă putem transmite copii a întregii 

corespondențe purtate”. Sunt copii de pe 22 de tentative de colaborare, telefonic, pe 

mail, prin adrese. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic, în schimb  s-au luat 

banii. Pe acest proiect au fost, eu știu, constituite și echipe de monitorizare, audit, 

același lucru rezultă și de acolo, progresul proiectului a fost zero. Când a plecat 

constructorul Conbac, era 67 la sută. Când s-a reziliat contractul, era tot 67 la sută. 

Pun eu retoric întrebarea: pentru ce această echipă de proiect a luat banii ? Și mai am 

doar o singură întrebare. În urma licitației, lucrările au fost atribuite Societății 

Conbac. S-au derulat  cele 67 la sută din proiect, conform documentelor asumate și 

avizate și de domnul primar și de domnul secretar, și recunoscute, licitația a fost în 

valoare de 36 milioane de lei și  conform procedurii de licitație, vă rog să mă 

urmăriți, câștigătorul sau participantul la licitație  trebuia să depună o scrisoare de 

garanție locală….bancară. Asta presupune o garanție pentru lucrările executate. Nu 

știm prin ce metode și cum, n-am putut să ajung nici la actul încheiat inițial, în ce 

condiții se reziliază proiectul și ce se întâmplă cu această garanție. Garanția nu-i 

chiar mică, 3,6 milioane de lei, e o treime din ce avem noi de returnat. Unde sunt 

acești bani, în ce condiții s-a reziliat contractul, poate să ne răspundă cineva ? Ce s-a 

întâmplat ulterior, că în termen de doi ani nu s-a mai întâmplat nimic acolo. Și când 

în toate rapoartele comisiilor la care am făcut trimitere se stipulează : ”Sunt 

suspiciuni de neglijare a acestui proiect ”, sau mai exact, acest proiect n-a fost dorit. 

Probabil, acuzele mele nu știu cât sunt de grave, dar cineva trebuie să dea niște 

răspunsuri că sunt bani europeni, nu sunt banii societății care omoară țânțari și 

măsoară cât cosesc. Sunt bani europeni, foarte bine monitorizați, foarte bine 

apreciați, urmăriți de niște compartimente și lucrurile, sper, ca  în cel mai scurt timp  

să se facă lumină în acest caz. Eu voi mai interveni și în momentul când se va face 

această dezbatere, că noi acum dăm banii, banii trebuie să-i dăm, suntem de acord, 

blocăm viitorul Bacăului, dar să vedem și de ce i-am pierdut. Vă mulțumesc.   

Domnul Primar Cosmin Necula solicită înscrierea la cuvânt.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA - Are cuvântul domnul primar. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Eu îmi dau seama  de acum, că fiecare ședință 

de consiliu local va fi, stimați cetățeni, un fel de mini-circ de campanie electorală. 

Dar nu are sens să ne uităm prea atent la oameni care înșiruiesc tot felul de 

evenimente, le iau, le pun de-a valma – mere, pere, mere, bursuci și restul urși. Cam 

asta a fost înșiruirea de povești pe care am auzit-o în momentul de față, dar vreau 

totuși să pun câteva dintre elemente la locul lor  pentru a nu rămâne dubii. Unu – 

stimați cetățeni care sunteți beneficiari ai acestui proiect de la Habitat, există și 

proiect, există de toate, nu se pune problema să nu se execute acest lucru, atât timp 

cât vor fi bani, da. V-am mai repetat și știți și în ultima discuție, mai avem o 

documentație pe care trebuie să o obținem de la OCPI. Sunt convins că OCPI-ul, așa 

cum a făcut-o de fiecare dată, ne va da totdeauna tot concursul. Doi – repet, subiectul 

insulei de agrement va trebui tratat pe larg și nu folosit ca mijloc de atac al vreunui 

combatant politic, în speță domnul viceprimar Scripăț,  împotriva domnului secretar 

care, până la urmă este funcționar public. Dacă aveți ceva de reproșat, vă rog frumos 
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să o faceți în scris, așa cum o faceți de obicei. Dacă vi se pare că sunt mari punctajele 

electorale acum, o să rămâneți dezamăgiți peste  nouă  luni. Mai mult decât atât, 

domnule viceprimar, având în vedere că v-ați implicat atât, ați lucrat atât, v-ați zbătut 

atât, știți cumva care e bugetul Municipiului Bacău ? Domnule viceprimar! 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Bun. Vă mulțumesc.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Eu vreau doar atât să spun, îl laud foarte adânc pe domnul Scripăț pentru 

performanța de a ne fi convins, pe mine și pe domnul primar, că noi nu eram acolo. 

N-am avut niciodată nicio discuție despre insula de agrement cu domnul Scripăț și 

minte cu nerușinare ca de obicei. 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul consilier Laur 

Șova. 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Nu, dacă mint cu nerușinare, mărturie 

stau niște pontaje pe care le-am obținut… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Ați vorbit cu mine vreodată despre insula de agrement sau cu domnul primar,  să ne 

convingeți dumneavoastră, cum ați afirmat ?  

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Aici sunt pontaje. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Hai, gata. 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Dacă mint, aici sunt pontajele. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Dumneavoastră ne-ați convins, pe mine și pe domnul primar, să renunțăm, da, la 

bani? 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Nu, să returnați banii. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -  

Dumneavoastră ați vorbit vreodată cu mine și cu domnul primar… 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Ce să discut cu dumneavoastră… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Păi, și atunci de ce mințiți, domnule Scripăț, să vă fie rușine, domnule! Să vă fie 

rușine! 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Gata. Da ? 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul consilier Laur 

Șova. 

Domnul consilier Laur ȘOVA – GÂȚU – Mulțumesc, domnule președinte de 

ședință. Domnule primar, dacă tot ați adus în discuție acel obiectiv, strada Izvoare, 

cum că veți face, să stea liniștiți cetățenii  și noi stăm liniștiți  pentru că, cel puțin și 

eu am niște prieteni acolo care așteaptă de câțiva ani buni de zile să se mute în acele 

case. Când considerați dumneavoastră că se vor muta acești cetățeni ai municipiului 

Bacău, în condițiile în care  nici până la această dată  nu este autorizație de 

construcție acolo? Asta ar fi întrebarea pentru dumneavoastră, dacă vreți să 

răspundeți acum, dacă nu, după ce îi voi pune și domnului Chindruș o întrebare, cum 

doriți. Mulțumesc frumos. Domnule Chindruș, eu nu mă pricep, cel puțin pe această 

temă, dar o să vă rog pe dumneavoastră să ne lămuriți, fiind managerul public al 
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Municipiului Bacău, unde ar fi deturnarea de fonduri în proiectul pe care… în 

propunerea de proiect, nu spun că era cel mai bun și…în propunerea de proiect pe 

care a inițiat-o grupul consilierilor PSD sau în hotărârea consiliului local din 

septembrie 2018 ? Deturnarea de fonduri,  unde ? La propunerea proiectului inițiat de 

noi sau în acel HCL din septembrie 2018 ? Mulțumesc.  

Domnul primar Cosmin NECULA – Da, domnule consilier, o să vă răspundă 

domnul administrator public în scris, deoarece domnul administrator public se află în 

subordinea Primarului Municipiului Bacău. Domnule consilier, oricât v-ați dori să vi 

se răspundă acum, eu decid să se răspundă în scris. Îmi permiteți să vă răspund acum 

la prima întrebare. Deci, așa cum… ca să scurtez o altă temă de atac, pentru că eu zic 

că sunt oameni care mai au și altă treabă de făcut în afară de a discuta veșnicele 

atacuri politice asupra primarului, care vin ba dintr-o parte, ba din alta, ba din stânga, 

ba din dreapta. Oameni buni, să știți că sunt obișnuit, așa e în campanie electorală, 

primarul trebuie să fie atacat de toată lumea. Cu puține excepții, în cazul de față  

domnul consilier Huluță s-a gândit totuși că mai trebuie să mai spună și cineva 

adevărul. Iar acum, întorcându-mă la ceea ce m-a întrebat domnul consilier Șova, și 

mă bucur că este pentru prima dată, domnule consilier, dat fiind faptul că aveți și 

prieteni acolo, când vă exprimați îngrijorarea cu privire la acest proiect, de doi ani de 

zile de când cunoașteți de existența acestui proiect, păcat că nu mai m-ați întrebat,  

m-ați mai fi întrebat, vă putem da mai multe detalii și acum erați mult mai bine 

informat. Dar e bine când, și la final sau aproape de final ,sau aproape de spartul 

târgului, ne ia grija, mai bine mai târziu decât niciodată, bine ar fi să nu fie doar din 

punct de vedere politic. Așa cum am discutat și vinerea trecută cu cetățenii care se 

află în sală și încă odată de față cu doamna inginer Rotaru – Colombo, managerul de 

proiect la acel obiectiv investițional, le-am spus cetățenilor municipiului Bacău care 

se află  acolo și care își doresc să beneficieze de acel obiectiv, următoarele aspecte : 

în primul rând, suntem la etapa în care ne dorim  din tot sufletul, ca acest proiect să 

fie cât mai repede dat în execuție. Din păcate, beneficiem în statul român de o 

birocrație cruntă. De aceea mi-am exprimat încă odată, încrederea, bună-credința 

Oficiului de Cadastru care, practic, în momentul de față, este, dacă nu chiar ultima, 

penultima hârtie care mai trebuie acestei autorizații de construcție. Autorizația de 

construcție, domnule consilier, este atributul municipalității și suntem pregătiți 

pentru a emite cât mai curând. În momentul de față s-au făcut toate demersurile în 

vederea contractării și s-a desfășurat contractarea Societății de Servicii Publice 

pentru execuția acestei lucrări și noi sperăm ca până pe data de 14 – 15 – 16 

octombrie, și vă repet ceea ce am zis-o și cetățenilor de acolo, să fim capabili să 

ajungem să începem execuția acelui proiect.  

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Domnule primar, vreau și eu un 

răspuns. Ce s-a întâmplat cu garanția de bună execuție a lucrărilor și în ce condiții s-a 

reziliat contractul cu Conbac ? Dacă îl aveți la îndemână, dacă nu, îl aștept scris.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Da, vă rog, domnule primar. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Domnule viceprimar, mă bucur că, după trei 

ani de zile de colaborare fructuoasă, aveți întrebări. Mă bucur că acum ați descoperit 

că insula nu e, sau că e, sau că sunt niște contracte. Dacă dumneavoastră ați fi fost 

așa de interesat, cu certitudine  până acum vi se răspundea, din toate punctele de 
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vedere. Eu nu mai vreau să vă răspund dumneavoastră personal, vreau să răspund 

întregului consiliu local cu privire la absolut toate aceste probleme. Și  vă garantez că  

la proxima ședință în care o să discutăm de acest subiect, și vă propun să fie un 

subiect foarte bine ancorat în realități, și toată lumea pregătită, și de cealaltă parte a 

baricadei, și de aici, unii cu întrebări, unii cu minciuni, cum spune și domnul 

secretar, unii cu realitățile închipuite pe care le-au trăit, unii cu realitățile pe care    

le-au văzut pe teren și care au fost atestate de diverse expertize.   

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Și unii cu banii. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Unii cu banii și unii cu ranchiuna. Dar, 

dincolo de asta, o să vă prezentăm foarte clar, nu numai consiliului local și 

cetățenilor municipiului Bacău, cum am făcut-o de fiecare dată, și subiectul insulei 

de agrement. Rezilierile s-au făcut în deplină stare de legalitate, domnule viceprimar, 

doar atâta vă anunț, n-a fost doar o singură reziliere.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Dau cuvântul doamnei consilier 

Pravăț Cristina. 

Doamna consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Eu îmi cer scuze că 

intervin, n-aș mai fi vrut să fac acest lucru, dar pentru că tot a pomenit domnul 

primar numele instituției pe care o coordonez, aș vrea să-i dau dreptate, da, de 10 ori, 

în sensul în care Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău a făcut eforturi  

de fiecare dată, considerabil și evident  în concordanță cu regulamentul, pentru a 

debloca inclusiv proiectele care ar urma să fie…, ale căror contracte de finanțare ar 

urma să fie semnate. Și ca idee, având în vedere discuția despre obiectivul de 

investiții din strada Izvoare, cred că sunt aproximativ trei săptămâni de când eu și 

colegii mei din cadrul Oficiului de Cadastru, aproximativ trei – patru, cred că cinci, 

cu consultanță de la Cartea Funciară, ne-am întrunit într-o ședință de lucru pentru a 

debloca documentația cadastrală și a găsi soluții în sensul actualizării acesteia, dată 

fiind acea problemă generată de calea ferată care traversează domeniul respectiv, 

proprietatea respectivă. Și în continuarea acestei idei, vineri, întâmplător m-am 

întâlnit cu doamna inginer Rotaru – Colombo și chiar i-am sugerat să plătească taxă 

de urgență pentru a debloca eliberarea documentației de la noi, chiar astăzi, deci 

chiar astăzi, pentru a nu aștepta dead–line –ul, care este fixat conform Ordinului 

16/2019 sau în conformitate cu Ordinul 16/2019,  pe 24 octombrie. Deci, dacă tot vă 

interesează soarta acestor cetățeni, apropo de superficialitate, domnule primar, ar fi 

trebuit să vă gândiți că 240 de lei din bugetul Municipiului Bacău înseamnă mai 

nimic pentru a debloca situația, pentru a câștiga aproximativ două săptămâni. Având 

în vedere că suntem în luna octombrie, două săptămâni, eu zic că, evident, contează 

enorm. Mulțumesc.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul primar.  

Domnul primar Cosmin NECULA – Doamna director, totdeauna, și în această 

ședință v-am recunoscut meritele de manager. Da ? Și am zis că ați fost alături de 

municipalitate, din calitatea de manager, pentru a susține proiectele pe care le are 

orașul, nu proiectele lui Cosmin Necula. Dar, dacă dumneavoastră spuneți că noi 

trebuie să plătim  o taxă  de urgență pentru a nu aștepta, dumneavoastră să ne dați fix 

în ultima zi, o facem și pe asta. Și nu-i nici un fel de problemă. Speram din tot 

sufletul că putem să ajungem mai repede, totuși, cu această soluție din partea 



   

39 
 

dumneavoastră, fără diverse taxe. Dar plătim și taxa de urgență. Dacă ați găsit 

soluția, e minunat. Dar am înțeles că, dacă nu plătim taxa de urgență, ne țineți până 

în ultima zi. Păcat. 

Doamna consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- Domnule primar, ar 

trebui să înțelegeți că aplicăm prevederile ordinului directorului general al ANCPI, 

nr. 16/2019, așa scrie, domnule primar. Am să vi-l trimit pe WhatsApp. Exact așa 

scrie. Și așa cum e în primării din județul acesta, au bani de taxe de urgență, taxă 

legală… 

Domnul primar Cosmin NECULA – Doamna consilier, uitați, mă anunță domnul 

Chindruș… 

Doamna consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Nu știu care e 

problema municipiului.. 

Domnul primar Cosmin NECULA – S-a plătit. Gata, vi s-a plătit taxa. Dimineață. 

Doamna consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Domnule primar, 

nu fac altceva decât să respect prevederile legale. Degeaba induceți dumneavoastră 

discuția pe total   alte zone…Cu celeritate, pe alte tipuri de lucrări. Apropo, 

procedura prevede că veți mai ajunge odată la Oficiul de Cadastru, da, pentru 

avizarea studiului topo și a planului de situație pentru DTAC. Cu celeritate, pentru că 

acolo avem în regulament, da, o chichiță care să vă ajute să nu mai plătiți taxa de 

urgență. Deci, domnul primar, niciodată nu am acționat, da, împotriva sau în 

neconformitate cu prevederile legale. Iar angajații din Primăria Municipiului Bacău 

ar trebui să cunoască, și cu siguranță cunosc, dar, le-a scăpat artificiul acesta. 

Nu,…apropo, imediat închei. Apropo de normalitate, domnule primar, haideți să 

introducem normalitatea, haideți să descoperim administrația, cum spuneați mai 

devreme și haideți să abandonăm starea asta de superficialitate  care trenează, da, și 

îmi asum acest lucru la nivelul anumitor compartimente funcționale din Primăria 

Municipiului Bacău. Mulțumesc. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Doamna consilier, sunt de acord cu 

dumneavoastră, dar să știți că eu tot o să vin să spun adevărul, chiar dacă o să vină 

șeful dumneavoastră de partid să zică că nu.  

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – Este clar că din cauza disensiunilor din 

PSD… 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul, în ordine cronologică 

domnul viceprimar, domnul Dragoș Ștefan. 

Domnul viceprimar Dragoș ȘTEFAN – Da, mulțumesc, domnule președinte, eu nu 

vă rețin mult. Stimați consilieri, e clar că după câteva ore de dezbateri  suntem puși 

astăzi în fața faptului de a vota între răul mic și răul mare. E clar că nu e bine să luăm 

de la străzi, de la creșe, de la parcuri, dar nici nu putem lăsa acum municipalitatea și 

să blocăm orașul  pentru 66 milioane de euro, să nu putem să-l dezvoltăm pe proiecte 

europene. E clar că avem de ales între două rele, unul mic și unul rău, unul mare și 

unul mic, eu atât vreau să vă spun, că am fost de față atunci când domnul primar a 

semnat fazarea, în decembrie 2016 și, domnule primar, atunci cred…2017, da ? Da, 

2017 ați semnat fazarea și eram cu toții convinși că acest proiect va avea o finalitate, 

fără să dăm banii înapoi. Din păcate, între timp cineva din echipă a plecat, din echipa 

de atunci, de fapt două persoane au plecat. Sunt ferm convins că dacă acele  persoane 
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ar fi rămas, acest proiect, astăzi nu mai eram puși în fața faptului de a plăti acești 

bani. Însă, asta este situația și mai cred, domnule primar, că dacă v-ați fi ocupat mai 

îndeaproape sau ați fi lăsat un decident politic din primărie, și îmi asum ceea ce spun, 

pentru că în momentul când delegi niște atribuții unui decident politic, în afara 

executivului primăriei, altfel se mișcă lucrurile. Pentru că decidenții politici, în speță 

primarul și viceprimarul, și viceprimarii, mai merg printre oameni, sunt poate, 

posibili candidați la următoarele alegeri și au altă motivație de a închide niște 

proiecte. Acum este tardiv, trebuie să deblocăm acești 66 de milioane de euro, în 

schimb, vreau să găsim imediat, pe bugetul anului viitor bani  ca aceste proiecte pe 

care noi astăzi le privăm de finanțare  să poată să fie finalizate la anul și să putem ca 

acele străzi să ajungă la nivel european, nu cum sunt astăzi. Vă mulțumesc.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Dau cuvântul doamnei consilier 

Năstase. 

Doamna consilier Raluca – Maria NĂSTASE – Domnule președinte, domnule 

primar, aș vrea să-mi permiteți să-i răspund domnului viceprimar Scripăț. În ceea ce 

privește garanția de bună execuție, Conbac poate fi executat din acest punct de 

vedere doar dacă i se găsește o culpă în execuție. Deci, la această oră  firma nu are o 

culpă constatată, în urma acestei culpe ar putea fi executată garanția de bună 

execuție. Asta doar ca să clarificăm pentru că ați pomenit despre constructor și corect 

este să specificăm în ce condiții se execută GBE-ul, garanția de bună execuție. Deci, 

nefiind constatată o culpă, acei trei milioane nu pot fi executați decât în urma unei 

hotărâri în acest sens. Mulțumesc.  

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Doamna consilier, dumneavoastră 

spuneți teoretic cum se poate… 

Doamna consilier Raluca – Maria NĂSTASE – Nu, așa spune legea…  

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Așa spune legea, teoretic… 

Doamna consilier Raluca – Maria NĂSTASE – Și contractul, da. 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Dar, o să vedeți, dacă dați timpul 

înapoi, că Societatea de Servicii Publice a venit în fața noastră, prin care au acuzat că 

acea zonă de…toboganele alea de apă sunt nefuncționale, pompele au înghețat, este 

distrus amfiteatrul ăla cu bănci și așa mai departe, deci acolo sunt niște pagube pe 

care nu le-a evaluat nimeni. Și aici făceam trimitere. Iar buna execuție, garanția, se 

returnează conform legii, după perioada de garanție, care în general e de doi ani. Și 

am întrebat executivul, nu pe dumneavoastră, teoretic știam și eu ce se întâmplă și 

unde se folosește acea garanție pentru lucrări. Știu unde, când nu sunt făcute, nu sunt 

recepționate, nu sunt executate conform proiectului. Mulțumesc.   

Doamna consilier Raluca – Maria NĂSTASE – Garanția de bună execuție este 

diferită față de garanția lucrării, da ? Ca să stabilim… 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Dau cuvântul domnului consilier 

Miclăuș. 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – Să punctez, deja  cred că subiectul este 

epuizat la proiectul doi, dar noi vorbim aici de un proiect al primarului, de rectificare 

bugetară, pe capitolele pe care le-a defalcat domnul administrator public. Domnii 

care vor să se mute în acele locuințe sociale și care făceau obiectul celuilalt proiect 

inițiat de consilierii PSD pot fi asigurați că se vor muta acolo. Din păcate, nu cred că 
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pe timpul administrației PSD, pentru că este clar că în urma acestor disensiuni 

interne ale PSD-ului, dumneavoastră nu vă puteți muta acolo, dar vă pot asigura că 

administrația PNL viitoare vă va pune la dispoziție aceste locuințe sociale. Vă 

mulțumesc.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Dacă nu mai sunt discuții, rog pe 

domnul Secretar General Nicolae – Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de 

hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru ? Doamna Tamba, numărați. 14 voturi, da ? Cu 14 voturi pentru. 

Cine se abține ? 

Este cineva împotrivă ?  

Consilierii şi- au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Cu 14 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. 

 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Domnule secretar, numai să fim 

siguri de avizul de legalitate pe care l-ați dat. Nu veniți mâine sau să vină Prefectura 

și să spună că iar v-ați sucit.  

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 x   

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  x  

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 14 5  
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Numai să vorbiți pe realitate, domnule Scripăț. 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Avizul de legalitate vă aparține, 

avizul de legalitate. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Să citiți… 

Domnul primar Cosmin NECULA – Doamna consilier, putem continua ședința de 

la ora 12, că oricum nu o terminăm.  

 

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Vasile 

Luca dă cuvântul domnului Primar  Cosmin Necula să prezinte Expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizarea unei mari părți a sistemului 

de iluminat public stradal din municipiul Bacău”. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizarea unei mari părți a 

sistemului de iluminat public stradal din municipiul Bacău”. Este…da…de 

asemenea, vă pot informa că cel care a făcut acest proiect se află în sală, este vorba 

de acel proiect care se desfășoară prin intermediul creditului BERD. În momentul de 

față, am venit în fața dumneavoastră pentru aprobarea acestei documentații, în 

vederea refacerii sistemului de iluminat public al municipiului Bacău. De asemenea, 

domnul inginer Fediuc, cel care s-a ocupat alături de doamna director Olariu de acest 

proiect, vă pot da o serie de informații, dacă le considerați necesare.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Există aviz de legalitate.  

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație 

Locală , Direcția Drumuri Publice și Direcția Tehnică.) 

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

și 5). 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA- (Nu se înțelege) Are cuvântul 

domnul consilier local Huluță Ghiorghe. 

Domnul consilier Ilie Bîrzu părăsește sala de ședințe. 

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Voiam să fac o propunere de îndreptare 

materială, pentru că s-a strecurat o greșeală la dactilografiere  și la indicatorii 

tehnico-economici, la valoarea totală a investiției, în loc de 61.661.275,47, în 

realitate e 61.661.275,05 lei, pentru corectitudine. Iar la construcții – montaj… 

Domnul administrator public Romică CHINDRUȘ – Eroarea e după virgulă, după 

virgulă. 

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ – În loc…aici eroarea e numai după virgulă, 

iar la construcții –montaj, în loc de 47.493.548,81 este 47.793.545,57, deci aici, în 

loc de 493 de mii sunt 793 de mii, este schimbat patru cu șapte, dintr-o greșeală de 
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dactilografiere. În devizul general, acestea sunt sumele pe care le-am citit eu și sunt 

în materialul pe care l-am primit. Vă mulțumesc.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Huluță.  

Cine este pentru ?  

Este cineva împotrivă ?  

Se abține cineva ?  

Consilierii şi- au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Cu 18 voturi pentru a fost adoptat amendamentul domnului Huluță. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Domnul Miclăuș. 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – La rând, cu scuzele de rigoare, era 

anunțat domnul Scripăț. 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Întrebare pentru proiectant – n-am 

studiat amănunțit proiectul, știu când s-a discutat, știu oportunitatea, știu discuțiile, 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Ieșit din 

sală 
  

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 x   

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 x   

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 18 
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știu împrumutul de la BERD. Întrebare – înlocuim în mare parte stâlpii de iluminat 

din Bacău, ați luat în calcul ca, în paralel, montarea de camere de luat vederi în 

zonele critice, spun asta, școli, piețe, stații de autobuz ? 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul primar. 

Domnul primar Cosmin NECULA - Mulțumesc  pentru întrebare, domnule 

viceprimar. Mă abțin, dar e bine că vă răspund acum  și dacă m-ați fi întrebat alte 

dăți când lucram la acest proiect, era mai bine, dar  e bine mai târziu decât niciodată.  

Sistemul de iluminat public, refacerea sistemului de iluminat public este tratată ca 

subiect separat. El face parte, dintr-un anumit  punct de vedere, din componenta de 

smart city, deoarece există o serie de componente de telemetrie cu privire la 

iluminatul public în sine, adică, când se aprinde, când se stinge, cum se modifică 

intensitatea, da. Sistemul de camere de luat vederi este un obiectiv conex, separat, pe 

care noi deja l-am început. Am început cu parcurile, le-am finalizat, în momentul de 

față se finalizează oboarele, nu, domnule director ? Domnule director Dumbravă,  

n-ați mai auzit de camere de luat vederi în obor ? A, să trăiți. Așa, după aceea, 

suntem acum în momentul de față…am alocat deja banii pentru camerele de luat 

vederi din zonele de intersecții cu trafic ridicat. De asemenea, parte din proiectele 

europene înseamnă telemetrie de trafic, ceea ce înseamnă sisteme de camere de luat 

vederi pentru tot ceea ce înseamnă traficul urban. Pe de altă parte… 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Domnule primar, mi-am luat 

răspunsul, gata. Deci acest proiect…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Domnul primar Cosmin NECULA – Stați, stați, stați să vă mai spun ceva. 

Domnul viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Deci acest proiect nu face și obiectul 

montării de camere. Gata, mulțumesc. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Montarea de camere se face separat și avem 

obiective separate. Am încercat să le conexăm, dar ele nu au funcționat din acest 

punct de vedere. Principalul obiectiv, un alt principal obiectiv cu privire la acest 

proiect, și am să îl rog pe domnul inginer sau pe proiectant, pe domnul inginer 

Fediuc sau pe domnul proiectant să mă corecteze, prezintă, pe de-o parte, schimbarea 

unei bune părți din tot ceea ce înseamnă rețeaua de iluminat public din municipiul 

Bacău, care, de prin anul 1974 – 1975, greșesc ? Așa. Doi - de asemenea, suntem în 

etapa în care aducem alți stâlpi pentru acest sistem de iluminat, dar, cu certitudine, se 

schimbă absolut toate corpurile de iluminat din municipiul Bacău. Greșesc ? Bun, 

deci ăsta este principalul obiectiv. 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Dau cuvântul domnului consilier 

local Miclăuș. 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – De la bun început și pentru a face economie 

de timp, știți poziția PNL-ului. PNL-ul s-a opus încheierii acestui contract cu BERD-

ul, noi ne-am opus îndatorării populației și considerăm în continuare că iluminatul 

public, în acest moment, având în vedere cu ce probleme ne confruntăm actualmente, 

nu este o prioritate de grad zero. Pe cale de consecință, pentru consecvență, grupul 

consilierilor locali liberali va vota împotriva îndatorării Municipiului Bacău pentru 

iluminatul public.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul primar. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Doamnelor și domnilor consilieri locali, în 
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momentul în care am ajuns primar, alături de colegii mei din PSD, am calculat foarte 

clar și ne-am făcut o evaluare  și împreună cu cei doi domni viceprimari de la 

celelalte grupuri politice care ne susțineau la momentul respectiv, am făcut o 

evaluare a stării de sănătate a sistemelor publice de utilitate : apa – praf, iluminatul 

public – din 1974, termia – din 1973, apă - pierderi 60 la sută. Toate aceste sisteme 

se cheamă sisteme de infrastructură critică și sisteme de utilitate publică. Apă, 

iluminat public, termie, încălzire, sunt niște sisteme care, obligatoriu, trebuie să 

funcționeze cu prioritate în fața altor sisteme. De ce sistemul de iluminat public ? 

Pentru că dacă n-ai sistem de iluminat public performant, primul efect pe care poți 

să-l ai este să generezi o creștere infracțională. Primul. Și multe alte efecte conexe. 

Nu putem separa, să spunem că iluminatul public este mai puțin important decât 

termia. Sau că iluminatul public este mai puțin important decât școala. Sunt sisteme 

care trebuie să funcționeze în paralel și congruent. De aceea, nu le putem trata 

diferențiat pe unele sau pe altele. De aceea, am căutat o soluție pentru a rezolva cea 

mai mare parte a sistemelor de iluminat public  și aici am să-l întreb pe domnul, că  

s-a născut atunci o întrebare, că de ce nu facem pe fonduri europene și am să-l întreb 

pe domnul director Anghel să-mi spună: aveam fonduri europene să refacem atâta 

suprafață de iluminat public ? 

Domnul director Adrian NGHEL- La acel moment când s-au lansat fondurile 

europene pe Axa 3-1A, era cu iluminatul public, sistemul nu permitea pentru tot 

orașul. Poate s-ar fi făcut pe anumite porțiuni  dar pentru tot sistemul orașului nu 

erau fonduri suficiente. Pentru un oraș precum Moinești, Onești, ar fi fost fezabil, dar 

pentru municipiul Bacău, care deja avea inițiate aceste fonduri prin BERD, era cea 

mai oportună la acel moment. 

Domnul primar CosminNECULA – Cea mai oportună care ?  

Domnul director Adrian ANGHEL – Cea mai oportună prin împrumutul BRED. 

La acel moment.  

Domnul primar CosminNECULA – Am înțeles. Vă mulțumesc.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Domnule Miclăuș, vreau să vă spun… 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – Atât vreau, o replică, o completare, am și 

explicat. Într-adevăr, domnul director Anghel are dreptate – pentru o parte. Bun, dacă 

ne dă Uniunea Europeană pentru o parte a sistemului de iluminat public, de ce să nu-i 

luăm? Și pentru diferență, găsim soluții. De ce vrem noi să mergem cu tot 

municipiul, în condițiile în care, domnule primar, o parte a corpurilor de iluminat din 

municipiul Bacău au fost schimbate înainte de a ajunge dumneavoastră la primărie. 

Corpuri de iluminat și becuri LED. Vă spun asta pentru că au fost niște dosare 

instrumentate de către DNA ST Bacău având obiect…având obiect…având obiect 

acest…și vă spun că cunosc din alte surse decât… Bun. Deci, sunt schimbate ? Sunt. 

Putea fi schimbată o parte a sistemului de iluminat public prin accesare de fonduri 

europene ? A confirmat domnul director că da. De ce să îndatorăm, de ce să plătim 

noi bani la BERD pentru a schimba becurile din oraș ? Când noi nu avem bani să 

dăm datoria de la MDRAP.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul primar. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Domnul consilier, cu tot respectul față de 
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dumneavoastră și toată considerația. Îmi dau seama că o argumentați exclusiv din 

punct de vedere juridic. Acest proiect de reabilitare a sistemului de iluminat nu 

înseamnă doar să schimbăm becuri. Înseamnă să schimbi kilometri de rețea, care sunt 

foarte vechi, aici e principala problemă pe care o avem. Înseamnă să schimbăm stâlpi 

care sunt foarte vechi, înseamnă să schimbăm corpurile LED, dar corpurile LED 

acolo unde este necesar de înlocuit. De când am ajuns primar, achizițiile  și vă rog să 

mă contrați dacă…să mă contraziceți, domnul Fediuc, filozofia de achiziții cu privire 

la corpurile de iluminat a fost exclusiv pe corpuri LED. Este evident că nu vom 

modifica acolo corpurile LED dar știți câți kilometri de rețea de iluminat public 

avem, domnule consilier ? Exact. Credeți că, credeți că noi reușim să discutăm de 

200 de kilometri de rețea exclusiv din fonduri europene ? Eu nu neg, facem proiect, 

dăm drumul, am zis de fiecare dată, dar, oameni buni, hai să refacem sistemul de 

iluminat.  

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – Păi atunci, haideți să facem un proiect pe 

fonduri europene, dar să vedem acum dacă mai permite pe Axă, că nu mai permite, 

atunci era pe Axa 23 sau cât era, domnule director, pe POR…un milion sau două 

milioane de euro… 

Domnul director Adrian ANGHEL – Da, cam la două milioane de euro. 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – Domnule primar, așa se fac banii pentru 

comunitate, câte puțin. Vi se pare puțin un milion de euro ? Câte un milion, două, dar 

în beneficiul nostru. Îi luăm, nu-i dăm. Acum, noi trebuie să-i dăm. Că nu am fost în 

stare să absorbim fonduri europene. 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul viceprimar… 

Domnul director Adrian ANGHEL – Da, dar această Axă a fost închisă acum doi 

ani, deci nu se mai pot lua. 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – …Dragoș Ștefan. 

Domnul viceprimar Dragoș ȘTEFAN – Mulțumesc, domnule primar, aș vrea să vă 

întreb: de ce atât de târziu, pentru că știu că s-a semnat…am votat acest contract, 

acest împrumut, mai bine de un an, am preluat de la EON rețelele și vreau să vă 

întreb de ce atât de târziu. Vreau să vă mai întreb dacă nu cumva riscăm penalizări 

pentru că nu am tras la timp de acest credit și ultima întrebare: când considerați că se 

va aprinde primul bec pe acest proiect ?  

Domnul primar Cosmin NECULA – Haideți să o iau în ordine inversă. N-am să vă 

răspund când se aprinde primul bec, că pe mine nu mă interesează să se aprindă 

primul bec și eu să fiu acolo să tai vreo panglică, domnule viceprimar. Asta știm cui 

îi este specific. Nu asta e problema mea. Problema mea este ca acest sistem să se 

refacă cât mai repede și cât mai curând. Pe de altă parte, aceste întrebări care mi le 

puneți dumneavoastră public, le puteați pune doamnei director Olariu, domnului 

Fediuc, dacă erați la birou sau în perioada când erați la birou. Și atunci  ați fi aflat că 

acest proiect a suferit foarte multe modificări. pentru că e un proiect tehnic, 

ingineresc, nu te joci cu genul ăsta de sistem pe repede înainte. Acum, dacă… 

doamna director Olariu, faceți-ne așa, o scurtă trecere în revistă cu privire la acest 

proiect, domnul inginer Fediuc, dacă considerați ceva oportun să interveniți, vă rog 

să o faceți după aceea.  

Doamna director Mariana  OLARIU – Da, proiectul a fost, deci  pentru DALI, 
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pentru documentația de avizare, s-a pregătit tema de proiectare și s-a transmis către 

consultanții BERD-ului în luna martie. Am avut…urmare…la sfârșitul lunii martie. 

Ulterior, s-a început execuția acestui proiect. A început cu inventarierea existentului 

în oraș, cu o analiză foarte clară a ceea ce există la ora asta și care a durat ceva timp, 

cu o serie de constatări privind starea…și expertize referitoare la starea sistemului și 

ulterior  s-a procedat la elaborarea soluției tehnice. Soluția tehnică a fost discutată de 

destul de multe ori împreună cu echipa de proiect și cu consultantul, astfel încât să 

plecăm la drum, cum zicem noi, cu un proiect care să fie cât mai complet și care să 

nu ne facă surprize, deoarece această documentație urmează să fie lansată sau să fie 

anexa la documentația de licitație care va fi documentația de licitație pe procedura 

băncii, lansată în licitație internațională și atunci atenția noastră a fost mult mai 

sporită, sau, mă rog, poate am exagerat un pic, dar ca să ne asigurăm că nu vom avea 

vreo surpriză, am verificat de mai multe ori documentația și am avut discuții 

îndelungate, ca să nu avem vreo eroare sau vreo greșeală.  

Domnul primar Cosmin NECULA- Vă mulțumesc, doamna director, domnul 

inginer Fediuc ? Aveți ceva de adăugat ? Bun. Acum, ultima parte – grija față de 

contractul BERD. Din ceea ce cunosc, poate greșesc, acest studiu este plătit tot de 

către BERD, nu ? 

Domnul administrator public Romică CHINDRUȘ – Da, da. Plătit de BERD. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Acest studiu este plătit de către BERD, pe 

cale de consecință dumnealor l-au executat, pe cale de consecință  nu suferim noi 

nici un fel de penalități. Adevărat sau nu ?  

Domnul administrator public Romică CHINDRUȘ- Da, așa este.  

Domnul primar Cosmin NECULA – Mulțumesc.  

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Alte discuții asupra proiectului ? 

Dacă nu sunt, îl rog pe domnul Secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul 

de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –  

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

14 pentru, 4 împotrivă. 5 ? A venit și domnul Birzu ? Dar nu-l văd….aa. Nu l-am 

văzut.  

Haideți, deci, cine este pentru ?  

deci avem 19 în sală, nu ? deci 15 pentru…14 pentru, 5 împotrivă.  Proiectul a fost 

adoptat. 

 

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   
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Cu 14 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.  

  

 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Vasile 

Luca dă cuvântul domnului viceprimar Constantin SCRIPĂȚ să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea art. 5 din HCL nr. 

186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”Thermoenergy Group” SA Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Expunere de motive la proiectul de 

hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea 

înființării societății ”Thermoenergy Group” SA Bacău. Aici este…sunt niște 

modificări în conducerea sau, mai exect, în Consiliul de Administrație al acestei…în 

AGA, pardon, și se referă…da, prin plecarea din cadrul UAT Bacău a domnului 

Lucian Bogdănel, să fie înlocuit cu domnul Nechita Cristi, funcționar sau salariat la 

serviciul corpului de primar, Corpului Primarului. Acesta este proiectul, l-ați avut la 

mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată. Vă mulțumesc.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Invit pe domnul secretar să prezinte 

avizul de legalitate. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Există aviz. 

 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație 

Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare.) 

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN  x  

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA  x  

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL  x  

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 14 5  
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Comisiile de specialitate  prezintă avizele favorabile la proiectul  de hotărâre (1, 2, 

3, 4 și 5). 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Discuții asupra proiectului? Dacă 

nu sunt discuții asupra proiectului, să trecem la procedura de vot secret. Rog comisia 

să… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU – Domnule președinte, putem face 

următorul punct ? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – în continuare, cât se numără 

voturile, să-mi acordați permisiunea să trecem la punctul cinci al ordinii de zi. Vă 

mulțumesc. 

Procedură de vot secret 

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

exprimarea opţiunii în legătură cu  proiectul de hotărâre privind modificarea art. 5 

din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”Thermoenergy 

Group” SA Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

                            1. Consilieri prezenţi   19 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat 18 

 
Nr.    

crt. PROIECTUL  CARE SE  VOTEAZĂ 
        NUMĂR VOTURI 
PENTRU ÎMPOTRIVĂ+  

ABȚINERI 

 NULE 

1.  Art. 1. Se aprobă modificarea art. 5 din HCL 

nr. 186/ 2014 privind aprobarea înfiinţării 

societăţii ”THERMOENERGY GROUP” SA 

Bacău, în sensul înlocuirii din calitatea de 

reprezentant al Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acționarilor a dlui 

Lucian Gabriel Bogdănel cu dl. Nichita Valy 

Cristinel – Serviciul Corp Control. 

S-a adoptat. 

    16         2   0 

2.  Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei 

hotărâri, se abrogă. 

Art. 3.  Primarul Municipiului Bacău va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin  Unitatea Municipală pentru 

Monitorizare. 

Art. 4.  Hotărârea va fi comunicată Unităţii 

Municipale pentru Monitorizare, persoanelor 

nominalizate la art. 1 şi societăţii 

”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău. 

Art.5. Prin grija Secretarului General al 

Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

    16         2   0 
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comunică în termen legal Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea 

legalităţii. 

S-au adoptat. 

 

 

5, 6A, 6B. Se supun  discuţiei punctele 5, 6A, 6B ale ordinii de zi  și Domnul 

Președinte de ședință Vasile Luca dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin 

Scripăț să prezinte Expunerile de motive la: 

5.Proiect  de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare şi reabilitare 

Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

6A. Proiect  de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Sistem de management al 

traficului pentru prioritizarea coridoarelor  de transport public local și a deplasărilor 

cu bicicleta”, cod SMIS 128427. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

6B. Proiect  de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice faza 

SF pentru obiectivul de investiții ”Sistem de management al traficului pentru 

prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – stimați colegi, vă rog să îmi 

permiteți să vă spun că următoarele trei proiecte de pe ordinea de zi se referă la 

niște finanțări europene, POR, tip POR  și vizează obiective… .  

Următoarele obiective: 

- Modernizare şi reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438, prin 

Programul Operațional 2017, spun proiectul numărul 5 

Proiectul 6A – expunere de motive … tot POR, 2017, coridor  de transport public 

local și a deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427 și proiectul 6B – sistem 

coridoare de transport public și tot un sistem de management al traficului pentru 

prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta. Tot 

un proiect cu finanțare europeană. Dacă astăzi am deblocat sau considerăm 

deblocată acea returnare de fonduri care ne-a fost imputată, mergem mai departe. 

Supun aprobării dumneavoastră, în această fază proiectele și urmează probabil 

contractarea sau următoarele etape. Proiectele sunt în etape diferite, rețineți, dar au 

același obiect. Vă mulțumesc și vă propun să votați proiectele în forma prezentată. 

Mulțumesc.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

să înțeleg că ați cerut aprobarea consiliului local să le aprobați pe toate o dată.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – da, ați înțeles bine. Nu să le votăm 

pe toate. Le votăm pe rând. Dar expunerea de motive din motive de timp și din 

poziția consilierilor, am considerat că este acceptată. Da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

deci, este același lucru. Proiectul 5, luați avizele. 



   

51 
 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – invit pe domnul Secretar Nicolae – 

Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală  și  Agenția de Dezvoltare Locală Bacău).  

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

3, 4 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – discuții asupra proiectului. Dacă 

nu sunt discuții asupra proiectului, îl rog pe domnul secretar general să supună la 

vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 
VOT 
PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL x   

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 19 - - 
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Cu 19 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. La proiectul numărul 6A, 

luați avizele, vă rog. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – invit pe domnul Secretar Nicolae – 

Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală  și  Agenția de Dezvoltare Locală Bacău).  

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

3, 4 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – discuții asupra proiectului. Dacă 

nu sunt discuții asupra proiectului, îl rog pe domnul Secretar Ovidiu Popovici,  să 

supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 
VOT 
PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL x   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   
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Cu 19 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – pentru proiectul 6B, invit pe 

domnul Secretar Nicolae – Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală  și  Agenția de Dezvoltare Locală Bacău).  

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

3 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – discuții asupra proiectului. Dacă 

nu sunt discuții asupra, îl rog pe domnul Secretar General Ovidiu Popovici,  să 

supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 19 - - 

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 x   

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 x   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   
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Cu 19 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – și ultimul punct al ordinii de zi, 

diverse. Așteptăm propuneri, discuții… . Dau cuvântul domnului Viceprimar 

Scripăț Constantin. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – da. La ședința anterioară am 

solicitat clarificări vizavi de o suprafață de teren din sudul orașului, ocupată, spun 

eu, de terțe persoane despre care nu are nimeni cunoștință, chiar dacă domnul 

secretar m-a acuzat că eu mă ocup de inventariere. Vă asigur că terenul este acolo. 

Nu l-a furat nimeni dar este ocupat în mare parte, din 42 de hectare, circa 20 cu 

porumb, stână, clădiri și un aerodrom. Am apreciat operativitatea domnului director. 

S-a deplasat, spune,  ieri, era pregătit un răspuns. Dimineață era pregătit un răspuns. 

Ba, chiar îmi spunea că o să-l primească fiecare consilier  dar  nu l-am văzut încă. 

Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dau cuvântul domnului primar. 

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

Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, de-a lungul a mai multe ședințe 

succesive ale consiliului local, atât din partea domnului viceprimar sau cu 

preponderență din partea domnului Viceprimar Constantin Scripăț, au venit o serie 

de acuze la adresa domnului secretar general al municipiului Bacău, cât și la adresa 

unor funcționari publici din subordinea dumisale sau într-un fel sau altul aflată în 

raporturi contractuale cu dumnealui. Pe de altă parte, din partea domnului secretar 

general al municipiului Bacău au venit o serie de răspunsuri care din păcate au avut 

caracterul unor acuze de natură oficială la adresa domnului viceprimar. Încă de la 

început am rugat, l-am rugat pe domnul viceprimar să nu introducă întreaga 

administrație publică a municipiului Bacău în acest război pe care eu îl consider 

neproductiv. Dar, dacă tot este să se facă astfel de acuzații, din punctul meu de 

vedere ar fi trebuit să fie făcute în alt cadru și sub altă formă. Din păcate, lucrurile 

nu au stat așa și această dezbatere, cu preponderență  orchestrată de domnul 

Viceprimar Scripăț, a luat turnura unui fel de război de natură personală cu domnul 

secretar general al municipiului Bacău, dar și cu o serie de funcționari din Primăria 

Municipiului Bacău, conex lovind de fapt  și în Primarul Municipiului Bacău. Încă o 

dată voi spune tuturor și vă voi spune și dumneavoastră, faptul că aceste acuze 

deosebit de grave prezentate de unii sau de alții, au fost făcute în spațiul public, al 

Consiliului Local al Municipiului Bacău. Este normal, doamnelor și domnilor 

consilieri locali, ca eu să vă prezint dumneavoastră o serie de componente, date fiind 

faptul că acuzele sunt deosebit de grave. Pe de o parte, o serie dintre acuzațiile care 

le-a făcut domnul Viceprimar Constantin Scripăț îmbracă deja forma unor dosare 

care  Direcția Națională Anticorupție le are în lucru, fapt pentru care eu nu am să fac 

nici un fel de precizări cu privire la aceste aspecte. Dar  nu mi se pare corect ca   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 19 - - 
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într-un război de natură personală să fie introduși și funcționari publici din 

Municipiul Bacău sau funcționari ai aparatului de specialitate, atât timp, și nici 

Primarul Municipiului Bacău. Pe de altă parte, sunt o serie de acuzații care s-au 

prezentat chiar săptămâna trecută cu privire la domnul viceprimar din partea 

domnului secretar general, care iarăși îmbracă o formă destul de gravă, fapt pentru 

care nu cred că acest lucru poate fi lăsat la voia întâmplării. Intenția mea nu este să 

provoc public sau să prezint public răspunsuri sau acuzații dar pentru faptul că am 

fost târât în acest război, atât eu, cât și Poliția Locală, cât și o serie de funcționari 

din Primăria Municipiului Bacău, aceste cercetări din punct de vedere personal pe 

care le-am făcut, i-am rugat pe colegii de la Poliția Locală  să le prezinte public sub 

forma unor rapoarte care să le înainteze consiliului local. Pe de o parte, repet, 

acuzațiile pe care le-a făcut domnul Viceprimar Scripăț  îmbracă deja forma unor 

dosare, unor lucrări pe care Direcția Națională Anticorupție le are în lucru. 

Răspunsuri care se dau deja în mod oficial. Și nu am să vreau să comentez. Dar, din 

acest punct de vedere vă pot informa că la cel puțin două dintre lucrările care au fost 

invocate în fața dumneavoastră, respectiv că nu știu ce s-a întâmplat la acel PUZ cu 

KFC-ul sau nu știu ce s-a întâmplat cu Miorița, dețin documente probatorii în care 

funcționari publici sau funcționari ai Municipiului Bacău, contestă faptul că domnul 

Viceprimar Constantin Scripăț nu are dreptate. Sunt documente asumate cu 

semnătură de către funcționarii Municipiului Bacău, funcționari care știu ce vorbesc. 

Aceste documente le voi prezenta, fără îndoială, oficial în momentul în care îmi va 

fi solicitat de către organele și instituțiile statului. Pe de altă parte, eu personal nu 

am constatat că există vreo mafie în Primăria Municipiului Bacău condusă de 

Secretarul Municipiului Bacău. Nu am constatat că există nu știu ce sisteme care 

acționează împotriva voinței cetățenilor, nu am constatat că sunt probleme care să 

afecteze bunul mers al funcționării municipalității  datorită faptului că există 

prietenii, există amiciții și relații de colegialitate în cadrul municipalității, relații de 

colegialitate pe care o să le încurajez de fiecare dată. Nu voi încuraja niciodată 

grupări care acționează, tu ești omul viceprimarului, tu ești omul lui x, tu ești șoferul 

lui y, tu ești șoferul lui z. Așa ceva, din punctul meu de vedere, nu trebuie să existe. 

Mai multe detalii cu privire la aceste acuzații nu pot să fac, v-am zis și din ce 

considerente. Pe de altă parte, domnul secretar, al cărui reacție nu o îmbrățișez, și   

i-am spus-o încă de la momentul respectiv că nu sunt de acord, dar  replica domniei 

sale mi se pare justificată pentru că în momentul în care ești acuzat de o serie de 

fapte care comportă o serie de aspecte penale, este normal să reacționezi, să te 

dezvinovățești în fața consiliului local care până la urmă reprezintă organul 

deliberativ suprem al acestui oraș. Și dumnealui,  din păcate pentru domnul 

viceprimar, a făcut o serie de cercetări și o serie de demersuri care din păcate, la 

momentul care am verificat și am solicitat Poliției Locale  să-mi de-a detaliile cu 

privire la cele prezentate de domnul secretar, acelea s-au concretizat sub forma unui 

raport. Și, da, domnul viceprimar, există raport din partea Poliției Locale, în calitate 

de organ constatator, atât cu privire la faimosul câmp cu  porumb, stâna și 

aerodromul de pe câmpul cu porumb,  dar  există raport din partea Poliției Locale, în 

calitate de organ constatator și cu privire la cele pe care domnul secretar le-a afirmat 
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față de dumneavoastră. Și nu pot să spun că mă bucur, dar sunt pus în situația în care 

trebuie să citesc aceste două rapoarte ale Poliției Locale.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – domnul primar, pozați într-o 

persoană echidistantă dar în timp, uitați că s-au produs niște efecte. Mi s-au luat 

atribuțiile de serviciu. Este o certitudine că nu mai aveți nevoie de viceprimar. Și 

mi-ați dat în loc niște atribuții care nu există în nomenclatorul primăriei. Ați semnat 

dispoziția. 

 2. De la 1 octombrie vreau să vă spun că am fost acuzat că dețin cu plata primăriei 

un număr de 4 telefoane și mi s-a luat și singurul telefon pe care …. Mi s-a luat 

tonul de la singurul telefon pe care îl am de la primărie. Așa că, să nu mă mai căutați 

pe el, cu avizul domnului primar. Și vreau pentru asta… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul, domnul viceprimar … 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –nu v-am întrerupt… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vreau să citesc o serie de rapoarte. Asta v-am 

și spus că fac. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – dar  lăsați-mă să-mi duc și eu 

cuvântul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă vreți să intrăm în disputa cu telefonul. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – nu, nu, nu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă spun că nu vă este favorabil. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – domnul primar, de ce nu-mi este 

favorabil, domnul primar? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- spuneți… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – luați-l, domnul primar. L-ați luat.  

S-a dat temă ce consumuri am eu la mașină. S-au luat preferențial patru mașini. Din 

păcate, ceea ce trâmbița domnul secretar  pe la niște posturi de radio, că eu am 

consumat o mie de kilograme de la începutul anului, deci o tonă,  în litri… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

în litri, domnule. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - în litri, de la începutul anului, nu se 

adeverește. Dintre cele patru mașini sunt pe locul patru. Dar uită domnul secretar de 

câte ori a folosit mașina mea, ducându-se pe la București, pierzând timpul pe acolo 

și la un moment dat nu i-am mai dat-o. Mai nou se plimbă cu mașini cu girofar, 

mașina Poliției Locale. Și îl întreb pe domnul director, cu ce drept alocați mașina 

Poliției Locale  secretarului care se plimbă pe la București. Mașinile nici nu au 

rovinietă. Acelea sunt mașini destinate UAT Bacău, domnul director.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul viceprimar…. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – prin compartimentul… numai una 

mai am. Prin compartimentul  doamnei Tamba, la ședința trecută s-au împărțit niște 

manifeste prin sală, de când eram prefect, calamitate și așa mai departe. Cu ce drept, 

domnul primar? Cum ați permis așa ceva? Nu ați luat nici o măsură. Veniți la mine 

la un spațiu. Da, domnul, am un spațiu de la ABA Siret, obținut din 2015. Astăzi 

facem…, este și un filmuleț și am fost nevoit, întrucât nu eram viceprimar și am 
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obținut acele date, contracte de închiriere, ca urmare a unei licitații, autorizații, 

certificat de urbanism, autorizație de construcție, să mă prezint să dau detalii. Am 

greșit, am adus vreun prejudiciu? Deci continuați cu niște manifestări de denigrare a 

mea. Numărați zilnic consilierii cum să dispară de aici. Mi-ați luat telefonul, luați și 

mașina, luați și biroul. Domnul, nu oi mai fi nici viceprimar, dar nu îmi luați un 

drept, dreptul de a vorbi, domnul primar. Și voi vorbi în continuare. Și vă 

mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  asta cu vorbitul este relativă. Că nu este totul 

să vorbești mult și prost, trebuie să vorbești și bine. Nu mă refer la dumneavoastră, 

domnul viceprimar. Eu sunt în posesia, nu doar a raportului  și aici întreb consiliul 

local, și sunt în posesia acelei filmări. Considerați că o doriți, aveți nevoie, vreți să o 

audiați? De ce vă spun acest lucru. Conține acea filmare  de care tot prezintă domnul 

viceprimar că a fost agresat, că a fost filmat, că a fost nu știu ce. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – prezentați-o, domnule. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  Poliția Locală … bun, o prezentăm. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – da, pierdem timpul, domnul primar. 

În primul rând ce faceți dumneavoastră este grav. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- întreb. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – confidențialitatea datelor. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-   bun. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – a  venit la mine poliția. A mă filma, 

a mă înregistra fără acordul meu, este o problemă, a-l vinde secretarului, de la 

poliție și apoi a-l da la presă. A apărut azi un filmuleț. Este o problemă, domnul 

primar. Realizați, nu mai suntem în … 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul viceprimar… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul viceprimar, haideți să vă spun ceva. 

Și am să vă rog domnul președinte de ședință, să acționăm echidistant, pentru că eu 

sunt dator să răspund la tot felul de acuzații care s-au împărțit în stânga și dreapta 

mea, fiind inclus în această poveste, din punctul meu de vedere, într-un mod abject. 

Aceasta este realitatea. Dar, dacă tot m-ați băgat în povestea asta, vă spun ce am 

constatat eu, sau mai exact ce au constatat colegii de la Poliția Locală. Raportat la 

povestea aceasta cu telefonul, domnul viceprimar… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul președinte 

de ședință, mă scuzați, mă scuzați, dar nu cred că în aceste lucruri constau 

problemele comunității băcăuane. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul președinte …. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – adică sunt detalii, 

facem o ședință, o programăm. Nu în timpul programului. Discutăm aspecte … 

domnul primar oricât ați încerca să duceți această idee… nu este ok, ce faceți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  doamna consilier, doamna consilier… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – problemele 

comunității sunt cu totul și cu totul altele. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  dumneavoastră ați audiat… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu înregistrări, nu … 
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Domnul Primar Cosmin NECULA-  dumneavoastră ați audiat … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu vendeta pe care o 

aveți și așa mai departe. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-   ați audiat, fără să spuneți ceva, momentele în 

care Viceprimarul Constantin Scripăț împroșca cu invective secretarul, cum ați 

audiat la Diverse și cum secretarul spunea tot felul de probleme de viceprimar. Din 

punctul meu de vedere, cred că trebuie să vină cineva să vă spună ce s-a constatat. 

De la un organism echidistant. Dacă dumneavoastră nu vreți să prezentați, nu vreți 

să audiați, nu este nici un fel de problemă. Dar eu sunt dator să le prezint. Sunt 

probleme ale orașului, doamna consilier  și vă spun și de ce sunt. Momentul în care 

un viceprimar acuză asemenea chestiuni și un secretar, secretarul UAT-ului, dă 

asemenea răspunsuri, să știți că sunt probleme ale comunității. Nu sunt probleme ale 

comunității doar când ne convine nouă sau când nu ne convine nouă. Eu întreb 

consiliul local, nu întreb mass media dacă dorește să aibă această înregistrare. 

Consiliul local, nu altcineva. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – vreau să intervin și eu, domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-    iar această înregistrare este făcută în deplină 

stare de legalitate de către Poliția Locală  aflată în subordinea consiliului local, da. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – în subordinea secretarului. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-    dar, până la acest moment, am să-l rog pe 

domnul comandant Iftene  să vă pună la dispoziție rapoartele, cele două rapoarte cu 

privire la cele două spețe invocate, una, pe de o parte, de domnul viceprimar, una 

invocată de domnul secretar. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – dacă interesează pe cineva, domnul 

primar. Eu aș pune o întrebare …. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul viceprimar, rugămintea 

mea este să vă anunțați la cuvânt. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – da.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – vreau să intervin și 

eu. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – gata, am terminat. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamna consilier Pravăț. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – mă bucur că 

răspunsuri care contează pentru comunitate nu ne pot fi oferite pe loc, în ședință, 

gen: de ce s-a nu s-a făcut rectificare, este sau nu este deturnare de fonduri pe cei 2 

milioane de lei sau 3 milioane de lei  care au fost direcționați spre alte obiective. 

Deci, nu puteți oferi, domnul primar, răspunsuri concise pe chestiuni foarte 

importante pentru comunitatea băcăuană. În schimb, ne puteți oferi răspunsuri 

concise într-un timp foarte scurt pe subiecte care nu au impact direct asupra 

comunității băcăuane. Indirect, poate, da. Și chiar vă rog foarte mult să luați măsuri. 

Cu tot ceea ce înseamnă acest circ ieftin. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-    bun, aici… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – apropo, apropo, știți 

ce mai constat, domnul primar, parcă nu are Municipiul Bacău  bani. Nu ne putea fi 

oferită foaia de hârtie  fără să fie însoțită de această mapă? Sincer. Pe cuvânt acum. 
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Nu avem bani la cheltuieli de funcționare, are bani Poliția Locală să cumpere mape 

pentru fiecare consilier local. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – îmi permiteți? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu am terminat. Pe 

noi cred că ne interesează în primul rând informația de pe acel document, de pe 

acele foi de hârtie. Conținutul ne interesează, nu forma, domnul primar. Dacă pe 

dumneavoastră vă interesează mai mult forma, asta este altceva. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – vreau să am și eu o scurtă intervenție, 

domnul președinte. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-   o secundă, numai o secundă pentru a da un 

răspuns, nu un drept la replică, sub nici o formă. Da, într-adevăr este o mare 

cheltuială pe care o face Poliția Locală în momentul de față.  

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

discuție înafara microfonului) 

Domnul Primar Cosmin NECULA-    dar, dar, doamna consilier, dacă vreți să 

vorbesc peste dumneavoastră  o fac mai mult și mai bine decât puteți dumneavoastră  

dar, haideți să păstrăm un ton decent. Răspunsurile nu v-au fost date pe loc nici în 

această speță. S-au făcut o serie de verificări și ulterior s-au făcut aceste rapoarte. 

Din punctul meu de vedere, eu sunt obligat să dau citire acestor rapoarte. Nu sunt 

rapoartele mele. Sunt rapoartele unei instituții care în momentul de față are calitatea 

de organ de control. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – și sunt mult mai importante decât 

Raportul Curții de Conturi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-    le vom citi pe alea, domnul viceprimar. 

Astfel voi da citire raportului numărul 5059 din 25.09.2019.  raport din data de 

25.09,… îi lăsăm pe domnii consilieri care vor să plece să plece. Nu este nici o 

problemă. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu, noi luăm o 

pauză, domnul primar. Puteți continua.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-    aveți o ședință.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – da, avem ședință. 

Sunteți pe timpul ședinței noastre, domnul primar.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-    așa-i, așa-i. Vă rog. Am să … . După ce 

pleacă colegii care nu sunt interesați, o să continui să citesc.  

Părăsesc sala de ședință toți  consilierii PSD, prezenți la ședință cu excepția 

domnului Vasile Luca. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-    în momentul de față am să dau citire acestui 

raport cu privire la acele fapte care au fost sesizate de către domnul Secretar General 

al Municipiului Bacău. Urmare a PLANULUI DE ACŢIUNE  PRIVIND 

VERIFICAREA CONSTRUCŢIILOR NEAUTORIZATE ŞI A TERENURILOR 

INSALUBRE str. Vântului şi Vadu Bistriţei, nr. 14920 din data de  23.09.2019, în 

data de 24.09.2019 m-am deplasat împreună cu domnul Bratu Valentin de la 

Compartimentul de Protecţia Mediului, la imobilul situat pe strada Vântului, unde 

am luat legătura cu o persoană care s-a recomandat drept administrator al S.C. 
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EURO ACVA S.R.L. şi anume domnul Scripăţ Mircea, care ne-a prezentat actul de 

identitate şi ne-a dat numărul de telefon la care poate fi contactat. 

 Având în vedere calitatea de administrator al societăţii mai sus menţionate, 

 i-am solicitat să ne prezinte documentele pe care le deţine pentru imobilul 

respectiv. Acesta a declarat că nu deţine actele în acea locaţie şi că ele se află la 

sediul social al societăţii, iar în urma solicitării noastre de a ne deplasa la sediul 

societăţii pentru a ne prezenta documentele, domnul Scripăţ Mircea a spus că va 

dura să le caute şi să ne prezentăm în ziua următoare la ora 10.30  în aceeaşi locaţie 

pentru a ne pune la dispoziţie documentele pe care le-am solicitat. 

 În data de 25.09.2019, l-am contactat telefonic pe domnul  Scripăţ Mircea, 

administratorul societăţii, care la primul apel de la ora 10.28  nu a răspuns, revenind 

dânsul după un minut cu un apel afirmând că trebuia să ne prezentăm la ora 10.00 şi 

datorită faptului că nu am ajuns la ora anterior menţionată, dânsul a plecat şi nu 

poate reveni. 

 Când i-am solicitat să se prezinte cu documentele la sediul Poliţiei Locale, 

acesta a afirmat că va reveni la imobilul de pe strada Vântului în 10 minute. 

 La ora 10.45 am ajuns la poarta imobilului de la adresa mai sus menţionată 

împreună cu domnul Ionescu Cătălin Mihai şi domnul Bratu Valentin, din incinta 

terenului împrejmuit a apărut domnul Viceprimar Scripăţ Constantin care ne-a 

întâmpinat acuzându-ne că facem „Poliţie Politică şi că am ajuns la dânsul politic 

trimişi de domnul Ionescu şi domnul Popovici şi că o să avem de lucru cu dânsul”  

acţiunea fiind desfăşurată nu după un Plan de acţiune şi fără aprobarea conducerii 

instituţiei. 

 În continuare a afirmat că acţiunea de control pe care o executăm a fost la 

„comandă politică şi că îi fusese adus la cunoştinţă în urmă cu două săptămâni, 

faptul că va veni o mare comisie de control” la societatea unde dumnealui a fost 

administrator, pentru a i se verifica actele şi că în ziua anterioară am dat buzna în 

incinta imobilului  fără a ne legitima în faţa persoanei găsite în imobilul verificat. 

Domnul Viceprimar Scripăţ Constantin a fost deranjat  de faptul că executăm 

controlul  la imobilul unde îşi desfășoară activitatea societatea unde administrator 

este fiul dumnealui, continuând să ne acuze că desfăşurăm controlul la comandă 

politică şi  a încercat să ne intimideze spunând: „Voi face mâine o informare în 

consiliul local, eu fiind Viceprimar şi având şi alte probleme nu să pierd timpul 

acum”. 

La solicitarea noastră de a prezenta actele de proprietate, acesta a afirmat că le 

putem găsi pe site-ul Primăriei acestea fiind acte publice, ulterior aducând dosarul 

cu actele imobilului din strada Vântului şi anume formularul Autorizaţiei de 

Construire şi Contractul de Închiriere, neprezentând Proiectul Tehnic şi Schiţa 

Amplasamentului imobilului; am notat numerele şi datele încheierii actelor de 

proprietate. 

Dumnealui a afirmat în continuare că “ne-am deplasat tendenţios la dânsul la poartă 

să facem controlul şi că nu executăm controale şi la alte locaţii la care ne trimite 

dumnealui”. 

După discuţiile avute, dumnealui s-a retras în incinta imobilului, ne mai prezentând 

alte documente. 
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În baza documentelor prezentate nu am putut identifica amplasamentul imobilului şi 

în această situaţie noi nu am mai avut  posibilitatea de a continua controlul la 

această locaţie. 

Menţionăm faptul că în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, vom 

continua  verificările în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. 

Semnează :    Poliţist local - Ionescu Mihai Cătălin, Poliţist local -  Paladie 

Constantin,  Poliţist local -   Bratu Valentin. De asemenea Directorul Executiv al 

Poliției Locale, rog verificări  conform competențelor legale. Acesta este raportul pe 

care l-am dat citire.    

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – nu ați scris corect, au fost cinci 

polițiști.                                                                                                                 

Domnul Primar Cosmin NECULA-    eu am dat citire, domnul viceprimar. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – a…, doar  citire. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-    am dat citire. Și am spus și cine a fost. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – au fost cinci polițiști. Și le-am pus la 

dispoziție actele. Actele sunt publice. Autorizația de construcție, certificat de 

urbanism. Faptul că au fost construite sau activitatea de a fi viceprimar. Eu le-am 

lansat, le-am dus la realizarea lor, motiv pentru care eu m-am prezentat cu ele să le 

susțin. În rest puteți să-mi spuneți și în baza cărui ordin de serviciu au intrat în 

incinta unei unități comerciale? Fabricat pe urmă, că domnul director nici nu știa sau 

se făcea că nu știe. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-    domnul comandant… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – este un ordin de serviciu. Când mă 

duc la cineva… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul comandat, vă rog să prezentați un pic 

speța.    

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – este un ordin de serviciu? Arătați-l. 

Nu speța. Ordinul de serviciu. Dai peste niște oameni, îi filmezi, îi fotografiezi. 

Vinzi filmul. Îl duci în presă. Credeți că este corect? Îmi devoalați familia, copilul, 

societatea. Credeți că este corect? Ați auzit că legile s-au schimbat. Nu mai suntem 

în 2015, domnul director, suntem în 2019. Confidențialitatea datelor. Cine vine la 

primărie, prima dată, ești de acord să se facă public? Ați auzit? Nu ați auzit de astea, 

domnul director? Ce faceți dumneavoastră este poliție politică. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul director, am să vă rog să dați……                                              

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – lucrurile nu vor rămâne așa. Vor 

face  urmare a acestor activități, ce ai făcut și cum ați făcut și la modul care ați făcut, 

va fi o plângere penală. Eu, am adus prejudicii comunității? De ce natură sunt 

faptele pe care le acuz eu, dacă le punem în oglindă? Noi vorbim de 42 de hectare, 

din care am răsfoit acum și încercați să mințiți aici.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul viceprimar…. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – un teren nu se poate înstrăina decât 

prin …. nu prin o hotărâre de consiliu local. Printr-un act de închiriere, de 

concesionare, arendă, donare. Nu există. Și aici este vorba de cinci mii de metri 

pătrați.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul viceprimar…. 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – 47 de hectare sunt 449…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul viceprimar, haideți să le luăm pe 

rând, că discutăm și speța. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Nu le mai luăm pe rând… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Ba da, le luăm pe rând.                                                                                                                          

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Că dumneavoastră o duceți în zona 

care vă convine, nu a realității. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu, nu, le luăm pe rând pe fiecare, pentru că 

eu m-am săturat să tot lansați cu tot felul d petarde și fumigene prin spațiul public în 

care eu să decontez, dumneavoastră având rolul de sfânt.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Nu, domnule director, domnule 

primar, nu decontați, culegeți foloasele…ce ați făcut dumneavoastră până astăzi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Stimate domnule viceprimar, vă spun încă 

următorul aspect. De ce este important pentru consiliul local să afle aceste aspecte ? 

Și de ce este important și normal să se întâmple aceste discuții ? Ați făcută aceste 

acuze, și dumneavoastră și domnul secretar, în cadrul consiliului local. Răspunsurile 

eu le prezint consiliului local, nu le prezint cetățenilor, așa, pe undeva, pe la o 

crâșmă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Cum face secretarul, pe la radio. Se 

duce la radio. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Eu prezint consiliului local, în fața căruia ați 

fost acuzat. Din punctul meu de vedere, eu am văzut acea filmare, eu am întrebat 

consiliul local dacă vrea sau nu vrea. Până la momentul acelei filmări, vă rog să mă 

credeți că eram în foarte multe dubii. Dar, nu mi se pare normal, sunteți viceprimar 

al acestui oraș, sunteți viceprimarul acestui oraș. Totuși. Dincolo de aceste… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – A fost o demonstrație că nu mi-e 

frică de acuze, stau în fața oricui… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu e vorba de… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Răspund oricând și oricum… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vă spun doar atât… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Dacă puneți în oglindă evenimentele 

acuzate de mine… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Eu vă spun în felul următor… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Că în rest e poezie.  

Domnul Primar Cosmin NECULA -  Eu nu intru cu dumneavoastră… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Au venit, m-au filmat, ce s-a 

rezultat ?  

Domnul Primar Cosmin NECULA -  Eu nu intru cu dumneavoastră în coliziune. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Gata, am înțeles, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu intru cu dumneavoastră.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Sunteți poziționat de o parte care nu 

vă e favorabilă… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dar… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Și nu e corect. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Dar, nu mi se pare normal. Bun, dacă vreți să 

plecați, nu-i nici o problemă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – La ce să stau, domnule primar ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dacă vreți, ascultați un pic ce vă spun… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Să pledați în fața unui individ certat 

cu legea. Dacă sunteți avocatul lui Popovici, rămâneți cu Popovici. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu-i certat cu legea, domnule viceprimar. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –Circ, circ, circ, circ… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Eu v-aș propune să rămâneți. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –Băcăuanii n-au nevoie de circ, au 

nevoie de niște… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dar vedeți că asta faceți dumneavoastră, 

circ. De trei ședințe încontinuu.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Am avut majoritate ca să facem 

insulă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - De trei ședințe faceți numai circ.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - …Și am trecut la defrișări de 

terenuri… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Așa…  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Și v-am susținut toate proiectele, am 

făcut o majoritate.  

Domnul Primar Cosmin NECULA - Defrișări de terenuri, da. Dar asta nu vă dă 

dreptul să vă comportați altfel decât scrie în Codul Deontologic că se comportă un 

viceprimar. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Domnule președinte de ședință, vă anunț 

că vom părăsi ședința consiliului local. Cred că este prea mult. Acum se justifică și 

înțelegem catastrofala administrație PSD. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Eu atât am vrut să prezint, doar ce a spus 

punctul de vedere al Poliției Locale, mai mult de atât, nu am ce să vă zic.  

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Cealaltă ședință 

de consiliu local poate începe ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Pauză 10 minute. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Numai puțin, numai puțin…dacă 

nu mai sunt discuții la Diverse, ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a 

luat sfârșit, vă mulțumesc pentru participare și vă invit pentru cealaltă ședință să 

luați loc în sală. 

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