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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROCES VERBAL 

Nr.  65037  din    03.02.2020 

 

Încheiat pentru şedinţa  ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din  data  

de 07.10.2019, ora 12. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu 

POPOVICI –Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2), lit.”b” din 

O.U.G. nr.57/03.07.2019, a fost convocată ședința extraordinară prin 

Convocarea nr. 10273 din  03.10.2019,  a unui număr de opt consilieri PSD din 

cadrul  Consiliului Local. 

În sală sunt prezenţi un număr de   14  consilieri,  şedinţa putându-și începe 

lucrările.  

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

doamna consilier Lazăr Doina –Emanuela, domnul consilier Crețu Cătălin-

Bogdan, doamna consilier Năstase Maria – Raluca, domnul consilier Bîrzu Ilie și 

domnul consilier Miclăuș Daniel. 

Dau cuvântul domului Președinte de ședința. 14.  14, avem cvorum. 

 Domnul Președinte de ședința  Vasile LUCA– Avem cvorum. Da, doamnelor 

si domnilor consilieri, va asigur ca voi conduce lucrările ședinței în conformitate 

cu Legea  și Regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul doamnei 

Breahnă Ionela - Cristina pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Ordinea de zi 

propusă de noi, știți că a constat în supunerea spre aprobare  a unui singur 

proiect de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de 

investiții a Municipiului Bacău, propunere de rectificare care, după cum știți, 

viza deblocarea sumei de 7,9 milioane de lei, în vederea plății datoriei către 

MDRAP, în calitate de autoritate de management a…sau în cadrul Programului 

Operațional Regional. Domnule primar, cred că ați studiat cu atenție,  sau cel 

puțin așa ați afirmat, proiectul nostru de hotărâre. Am constatat și faptul că ați 

preluat o serie din propunerile noastre în proiectul dumneavoastră de hotărâre. 

Cel puțin două – trei din diminuările propuse de dumneavoastră sunt preluate din 

proiectul nostru de hotărâre, prin urmare, nu cred că putem considera că a fost 

atât de deșucheat și fantezist pe cât ați afirmat  atâta timp cât v-a servit parțial  ca 

model, în redactarea proiectului de hotărâre inițiat de dumneavoastră. Având în 

vedere faptul că grupul politic PSD din cadrul Consiliului Local Bacău și-a atins 

obiectivul, în sensul deblocării celor 7,9 milioane de lei prin proiectul aprobat de 

către dumneavoastră mai devreme, retragem de pe ordinea de zi proiectul propus 

de către consilierii locali PSD. Vă mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședința  Vasile LUCA- Are cuvântul domnul primar 

Cosmin Necula. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Doamnelor și domnilor consilieri locali, 

inițiatori ai acestei ședințe, din respect pentru dumneavoastră, eu așa consider că 

trebuie să fie respectul, eu nu am plecat din sală sau nu am participat la ședința 

pe care ați inițiat-o dumneavoastră. Eu am în continuare bun simț și o să vă 

tratez ca atare, cu mult respect. Dumneavoastră, dar aici sunt dator să fac o serie 

de precizări la ceea ce ați făcut dumneavoastră acum, astăzi, dumneavoastră ați 

inițiat o ședință de consiliu. Ceea ce spuneți dumneavoastră că ați inițiat, un 

proiect, proiectul nu doar că nu-i proiect până la capăt, mai este și greșit. N-aveți 

ce retrage de pe ordinea de zi pentru că dumneavoastră ați inițiat doar o ședință, 

atât. Dumneavoastră nu aveați dreptul legal de a iniția un proiect de rectificare 

de buget. Dincolo de orice povești pe care le vom face pe aici, de tot felul de 

chestiuni de campanie pe care vreun șef de partid le visează, realitățile sunt unele 

singure: inițierea a fost făcută de către Primarul Municipiului Bacău, iar ceea ce 

ați inițiat dumneavoastră, nu aveați calitatea să inițiați. Ce ați putut 

dumneavoastră să faceți, este doar să inițiați această ședință de consiliu local, în 

care să țineți pe toată lumea să ne uităm la dumneavoastră. Mai mult de atât, din 

respect pentru dumneavoastră și pentru grupul politic din care faceți parte, am 

participat la această ședință. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ –Lăsați, că a fost… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Ședința de Consiliu a 

Municipiului Bacău a luat sfârșit, vă mulțumesc pentru participare. 

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

 

 

 

 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
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