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 ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

PROCES VERBAL 

Nr. 65061  din     20.02.2020 

 

Încheiat pentru şedinţa  extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău din  

data  de 08.112019. 

Domnul  Primar  Cosmin NECULA -  rog asistenţa  să se ridice  în vederea  intonării 

imnului naţional. 

Se intonează imnul de stat. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA -   vă mulţumesc.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2) din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2518 din  04.11.2019, a 

Primarului Municipiului Bacău, consiliul local în ședință extraordinară. În sala sunt 

prezenți un număr de 20 consilieri ședința putându-și începe lucrările. 

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

26.09.2019.  

Cine este pentru?  

Este cineva  împotrivă ? 

Se abține cineva?  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – aș vrea să… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

există vreo problemă de neconcordanță între proces și realitate? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – …aș vrea să – mi 

prezentați baza legală care…, în baza căreia îmi solicitați explicații. Evident Codul 

administrativ... 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

păi, nu, nu. Eu vă supun procesul verbal… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – oricum voiam să 

intervin, domnul secretar.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

da. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – vom adopta conținutul 

proceselor verbale, în momentul în care pe site-ul primăriei vor fi postate înregistrările 

video ale ședințelor de consiliu local. Consider că argumentul dumneavoastră conform 

căruia  au ieșit doi colegi la pensie și aceasta ar fi cauza ne postării acestor înregistrări 

este unul total ne fondat. Postați … 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

dacă eu… 
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Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –  …,domnul secretar nu 

am terminat. Postați zilnic diferite materiale,  diferite fișiere. Vorbim despre un fișier 

video  pe care nu-l postați. Sau de mai multe fișiere video care nu le postați. Nu înțeleg 

sub nici o formă argumentarea dumneavoastră. Prin urmare, având în vedere conținutul 

extrem de vast al proceselor verbale, este nevoie să existe concordanță totală între 

conținutul acestora și ceea ce este prezentat în înregistrările video. Așteptăm postarea 

înregistrărilor video și după aceea vom proceda la aprobarea acestor procese verbale. 

Mulțumesc frumos.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

acum pot să vă răspund și eu cu o întrebare. La fel cum mi-ați spus baza legală pe care 

vă întreb. Vă întreb, pentru că în mod normal dacă există vreo neconcordanță între 

procesul verbal  și realitate, este normal să ne atrageți atenția și o remediem. De 

asemenea nu este nici o bază legală ca să avem obligația să postăm înregistrările pe 

site. Deci, neîndeplinirea acestei…, cum să vă spun, din punctul meu de vedere, din 

partea primarului a fost pentru lămurirea și pentru manifestarea unui spirit de 

transparență totală. Dar  nu este o obligație. Pe când obligația de a aproba procesele 

verbale este obligație legală, să știți. Și este un termen. Deci nu putem să punem în 

contra balanță și nici nu putem să spunem că dacă nu faceți aia, facem aia sau invers. 

Pentru că nu este nici corect, nici legal și nu este normal. Deci dumneavoastră aveți 

posibilitatea dacă aveți neclarități, veniți la aparatul permanent, cereți înregistrarea. Vi 

se dă, vă uitați. Cu cea mai mare plăcere. Dar totuși sunt anumite aspecte pe care 

numai Primarul Municipiului Bacău le poate dispune. Nu este în competența 

consiliului local ca să impună anumite lucruri care țin strict de atribuțiile primarului. 

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

afirmat data trecută că nu postați înregistrările video datorită faptului că nu are cine să 

facă acest lucru. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

așa este.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și că înregistrările 

există. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

așa este.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dar cine postează 

celelalte documente pe site-ul primăriei? Mă refer la proiecte de H.C.L., mă refer la 

H.C.L.-uri și la alte documente care se postează zilnic pe site-ul primăriei. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

deci proiectele de H.C.L., chemăm specialist de la taxe și impozite… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – atunci  voi solicita… 

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

…din altă direcție. Pentru că chiar nu avem nici o posibilitate să încălcăm legea.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul secretar! 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

faptul că nu am făcut postarea acelor înregistrări nu este o încălcare a legii. Repet. 
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Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – de ce brusc, da,  după 

26.09, nu se mai postează înregistrările respective? În contextul în care postați ,,n” 

documente pe site-ul primăriei sau ,,n” fișiere. Deci nu există nici o scuză în sensul 

acesta, din punctul meu de vedere. O să solicit atunci înregistrarea video, fișierele cu 

înregistrările video ale ultimelor ședințe. Le vom consulta până la ședința viitoare și 

vedem ce vot va da grupul politic PSD. Mulțumesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

deci, procesul verbal din 01.10.2019, este solicitat a doua oară de poliție în vederea 

efectuării unei anchete. E…, vom consemna în procesul verbal pe care îl veți aproba 

sau nu.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – încă o dată,  având în 

vedere conținutul extrem de vast al proceselor verbale și faptul că nu ni s-a pus la 

dispoziție înregistrarea video a ședințelor pentru care ne solicitați aprobarea proceselor 

verbale, având în vedere paragrafele care apar cu puncte, puncte în procesele verbale 

supuse votului, avem nevoie de …, menționez faptul că avem nevoie de aceste 

înregistrări video. 

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

le dăm cu cea mai mare plăcere.  

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

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

iar, paragrafele cu puncte, puncte sunt și apar în momentul în care vorbiți unul peste 

altul. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – știu. 

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

chiar nu avem nici o posibilitate ca să înțelegem ceea ce se spune. Supunem aprobării 

dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.10.2019. 

Cine este pentru?  

Este cineva  împotrivă ? 

Se abține cineva? Procesul verbal din 01.10, domnul Huluță. Cine este pentru? Nu a 

fost aprobat. 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 
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Cu 10 voturi pentru și 10 abțineri nu  a fost aprobat procesul verbal din data de 

01.10.2019. 

 

Supunem la vot procesul verbal al ședinței din 07.10.2019. 

Cine este pentru?  

Este cineva  împotrivă ? 

Se abține cineva? Domnul Scripăț, vă abțineți, nu? Deci, la fel avem 10 voturi pentru 

și 10 abțineri, nu a fost aprobat. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

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 10 - 10 



   

5 
 

Cu 10 voturi pentru și 10 abțineri nu  a fost aprobat procesul verbal din data de 

07.10.2019. 

 

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței din 07.10.2019, ora 

12:00. 

Cine este pentru?  

Este cineva  împotrivă ? Acela are două pagini, dar nu mai contează. 

Este cineva  împotrivă ? 

Se abține cineva?  Se abține, foarte bine. O să ajungem să aprobăm două pagini de 

procese verbale. Nu au fost aprobate procesele verbale. 

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 x   

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 10 - 10 
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Cu 10 voturi pentru și 10 abțineri nu  a fost aprobat procesul verbal din data de 

07.10.2019, ora 12:00.  

Dau cuvântul domnului președinte de ședință. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – domnul secretar, vreau să fac o 

intervenție. Haideți totuși să ne gândim că sunt colegii noștri care muncesc în aceste 

procese verbale. Faceți un efort și puneți-le pe site că este păcat de munca oamenilor 

ca să respingem la fiecare ședință procesele verbale doar pentru un detaliu. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

comunicăm   procesele verbale ca să le ascultați. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – dar se muncește la ele și este păcat 

să le respingem pe bandă rulantă, niște procese verbale, doar pentru un detaliu  care zic 

eu că se poate remedia. Să le punem pe site. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

domnul viceprimar, dumneavoastră stați în primărie și știți foarte bine care este situația 

că la informatică mai avem un singur om. Un singur om. Atât. Care face de toate. 

Întreține rețeaua, pune pe site tot ce este urgență și toate celelalte. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – să căutăm o soluție. 

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 x   

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 10 - 10 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

căutăm, chiar căutăm. Probabil o să facem o achiziție de prestări servicii. 

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

scuzați că intervin. Ultima intervenție pe acest subiect. Cine a postat pe site-ul 

primăriei proiectele de H.C.L. aferente ședinței de astăzi? Nu putea să mai posteze 

patru fișiere. Sau cinci sau… sunt ședințe care sunt dublate ca fișier. Să fim serioși. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

asta nu mă întrebați pe mine. Întrebați Compartimentul informatic care și-a dozat 

munca.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eu întreb executivul, 

nu pe dumneavoastră neapărat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul secretar, mă ofer încă o dată să 

vin în primărie…  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

noi v-am mai așteptat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – … și să iau fișierul de pe hard disk, să-l 

urc frumos pe YouTube. Durează cinci secunde. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

noi v-am așteptat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – pe de altă parte, dacă doamna Breahnă  a 

uitat ce  spus în ședință, asta este problema dânșilor. Dar eu vă ajut. Pot să vin și 

astăzi, este vineri, da. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – pot să vin după ședință sau chiar și mâine 

dimineață. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul Ghingheș, nu 

am uitat din ce am afirmat. Problema este, poate au uitat alții ce au afirmat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – ok.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – așa că, vă rog frumos 

să nu mai faceți afirmații.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – dacă este legal, desigur. Nu știu ce este 

așa de SF, domnul secretar, să urcați cinci fișiere pe YouTube și apoi să puneți link-ul 

pe site.  

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

nu mă pricep.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – cred că este măsura competenței acestei 

administrații. Îmi pare rău să vă spun. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

domnul Ghingheș, eu nu mă pricep la așa ceva, sincer. Compartimentul informatic are 

…  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – reprezentați o administrație. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

…compartimentul informatic, din patru oameni nu mai are decât un singur om cu 

atribuții pe informatică. 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – bun. V-am spus, este măsura competenței 

administrației pe care o reprezentați. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu, sunt efectele faptului că nu putem să aprobăm organigrama ca să facem într-adevăr 

un aparat de specialitate care să funcționeze.  

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

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

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

prezenta lista de invitați și ordinea de zi.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – sărut mâna, bună ziua. Doamnelor și domnilor 

consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați doamne și domni 

angajați ai aparatului propriu al primarului, înainte de toate am să vă vreau să vă urez 

,,La mulți ani!”, tuturor celor care purtați numele Arhanghelilor Mihail și Gavril, să vă 

urez multă sănătate atât dumneavoastră cât și familiilor care se bucură astăzi de  

această sărbătoare, multă sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră. Voi da citire  

proiectului de hotărâre, proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local al 

Municipiului Bacău din data de 08.11.2019.  

1.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani în vederea 

continuării prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute 

în contractul nr. 68838/ 12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate 

de nefinalizarea contractului de lucrari nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu 

CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru construirea 

obiectivului de investitii „SPITAL MUNICIPAL BACAU” 

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  Arhitect Șef – Director 

Executiv Adjunct și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   

1, 2, 3, 4 și 5. 

2.  Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 16/ 2019 prin care s-a 

aprobat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau 

de reprezentare în anul 2019. 

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  Serviciul Drumuri, Rețele și 

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

și 5. 

3.  Proiect de hotărâre  privind  transmiterea dreptului de concesiune prevazut 

in unele contracte de concesionare. 
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 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  Arhitect Șef   și este  transmis 

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

4.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionarii directe a lotului de 

teren in suprafata de 84,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau,  

proprietate privata a Municipiului Bacau  – beneficiari Neagu Petru-David si 

Neagu Ramona. 

 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, Serviciului  Juridic și Aplicarea 

Legilor Proprietății și  Arhitect  Șef  și este  transmis spre avizare comisiilor 

de specialitate nr.   1, 2  și 5. 

5.  Proiect de hotărâre  privind plata cotizaţiei pentru anul 2019 către 

Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD 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 Direcția Economică și este  

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1  și 5. 

6.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea prelungirii duratei prevazuta in 

Contractul de concesionare nr. 68882 din 05.05.2011, incheiat intre 

Municipiul Bacau si D-na Chioreanu Rodica, reprezentant legal al C.M.I. 

DR. Chioreanu Rodica  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a 

terenului  aferent din Municipiul Bacau, str. Martir Horia, nr. 1 

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 Arhitect Șef și  este  transmis 

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

7.  Proiect de hotărâre  privind  prelungirii duratei prevazuta in Contractul de 

concesionare nr. 68532 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si 

D-NA Horubeț Didina, reprezentant legal al C.M.I. DR. Horubeț Didina  

pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a terenului  aferent din 
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Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A 

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 Arhitect Șef  și  este  transmis 

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

8.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea Actului Adițional nr. 10 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 

Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL 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,   Direcția 

Salubrizare Agrement Parcuri, Compartiment Managementul Calității, 

Protecția Mediului Și Protecția Muncii, Compartiment Finanțări Locale, 

Unitatea Municipală Pentru Monitorizare  și  este  transmis spre avizare 

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

9.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea concesionarii directe a suprafetei  

de 55,68 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta 

cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 R1,  proprietatea d-

nei Teleagă Liliana – Mihaela 

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   Arhitect Șef  și  este  transmis 

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

10.  Proiect de hotărâre    privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  

de 82,21 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta 

cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 M2,  proprietatea 

d-lor Silimon Valentin și Silimon Ana – Alina 

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   Arhitect Șef  și  este  transmis 

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

11.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  
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de 78,84 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta 

cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 E1,  proprietatea  

d-lor Parnic Laurențiu și Parnic Niculina 

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  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

12.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  

de 82,24  m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta 

cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 O1,  proprietatea d-

lor Conțu Claudiu – Gheorghiță și Conțu Bianca – Oana 

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  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

13.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 

55,39 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota 

indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 R3,  proprietatea d-nei 

Manasă Cornelia – Silvia 

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  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

14.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 

81,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota 

indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 P1,  proprietatea d-lor 

Corobană Claudiu si Corobană Ileana  

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  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

15.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 
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82,30 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota 

indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 F3,  proprietatea d-lor 

Căuş Costel si Căuş Mirela-Geanina 

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  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

16.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 

81,08 mp teren proprietate privată a municipiului Bacău ce reprezintă cota 

indiviză aferentă imobilului din str. Izvoare, nr. 129 F1, proprietatea d-lor 

Bîrjovanu Neculai și Bîrjovanu Mihaela. 

  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  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

17.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 

86,37 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota 

indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 G3,  proprietatea d-lor 

Leţcanu Monica si Leţcanu Cătălin-Ionuţ 

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  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

18.  Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea HCL nr. 72/ 2019 

prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de 

Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor 

evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău în perioada martie – aprilie 

2019 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția Salubrizare, Agrement, 

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

19.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in 

Contractul de concesionare nr. 17704 din 03.10.1994, asa cum a fost 

modificat prin Actul Aditional nr. 69570 din 23.12.2013, incheiat intre 

Municipiul Bacau si S.C. CRIZANTEMA S.R.L. 

 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  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

20.  Proiect de hotărâre  privind  plata cotizaţiei de membru a municipiului 

Bacău către Asociaţia  Administratorilor de Piețe din România pentru anul 

2019. 

 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 

Piețelor  și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1  și 5. 

21.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de 

servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate 

în 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 

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului  și  este  

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

22.  Proiect de hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL 

nr. 289/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute 

legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în 

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 Compartimentului Administrarea 

și Inventarierea Patrimoniului  și  este  transmis spre avizare comisiilor de 
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specialitate nr. 2, 3  și 5. 

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 131/ 2019 

prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. 

asupra unor suprafeţe de teren situate în 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 Compartimentului 

Administrarea și Inventarierea Patrimoniului  și  este  transmis spre avizare 

comisiilor de specialitate nr. 2, 3  și 5. 

24.  Proiect de hotărâre   privind  aprobarea modificării preţului local pentru 

energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor 

casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare 

acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru  energia  termica 

furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  Bacau  consumatorilor   

casnici  (populatie). 

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 Unitatea 

Municipală pentru Monitorizare  și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

25.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al Primarului 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 și  Serviciul Managementul 

Resurselor Umane și Administrativ și  este  transmis spre avizare comisiilor 

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

26.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei, a numărului de 

personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a 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:  
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Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

27.  Proiect de hotărâre  privind demararea procedurilor de cumpărare a unui 

imobil  cu destinația de sediu administrativ al Primăriei 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 și Compartimentului Administrarea 

și Inventarierea Patrimoniului  și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3,  4  și 5. 

28.  Proiect de hotărâre  privind  dezlipirea unui teren în suprafață de 12 m.p. 

situat în Bacău str. Erou Gheorghe Rusu nr.2. 

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 Compartimentului Administrarea 

și Inventarierea Patrimoniului  și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3,  4  și 5. 

29.  Proiect de hotărâre  privind  modificarea HCL nr. 370/2017 prin care s-a 

aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de 

membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE 

ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău. 

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. 

30.  Proiect de hotărâre  privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația 

”Centrul Daniel”, în vederea realizării în comun a competiției de talente ”Eu 

vreau să fiu o STEA”, în perioada 22 – 23 noiembrie 2019 

 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,  Compartiment Învăţământ, 

Cultură, Sănătate și Direcția Economică    și  este  transmis spre avizare 

comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4  și 5. 
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31.  Proiect de hotărâre    privind asocierea Municipiului Bacău cu Clubul 

Sportiv Regional de Șah ”Nord – Est”, în vederea realizării în comun a 

Cupei Municipiului Bacău la Șah 2019, în perioada 15 – 17 noiembrie 2019. 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția Economică   și  este  

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

32.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea organizării evenimentului 

„Sărbători de Iarna 2019” in perioada 01-31 decembrie 2019, cu finantare de 

la bugetul local. 

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 Salubrizare, Agrement, 

Parcuri și  Direcția Economică   și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 4  și 5. 

33.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare și a Regulamentului Intern ale Centrului Bugetar Creșe 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  Centrul Bugetar Creșe   și este  

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

34.  Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea 

plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din 

Municipiul Bacău beneficiază  de un sprijin material constând în tichete 

valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de 

alimente de bază 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 
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35.  Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor 

financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban 

cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate 

din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a 

unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului 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 Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

36.  Proiect de hotărâre  privind  completarea HCL nr. 343/ 2019 prin care au 

fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

municipiul Bacău pentru anul şcolar 2019 – 2020. 

 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  avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

37.  Proiect de hotărâre de aprobare a Raportului aferent trimestrului III 2019 

privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în 

municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), 

perioada 2019 – 2023”. 

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 Compartimentul Managementul 

Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și  este  transmis spre 

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

38.  Proiect de hotărâre  privind  atribuirea denumirii de stradă ”Academician 

Solomon Marcus” străpungerii care face legătura dintre str. Nicolae 

Bălcescu și Str. Mihai Viteazu. 

Iniţiatori – CONSILIERI LOCALI: STAN GABRIEL, CIOCODEI 

MIHAELA, ȘOVA-GÂȚU LAUR, DRAGOMIR DOINA, BREAHNĂ-

PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA, LUCA VASILE, PRICOPOAEA 

ENULA, DĂNILĂ GHEORGHE ȘI DINU IOANA-RALUCA 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 
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De asemenea vă solicit aprobarea modificării dispoziției în sensul în care să aducem 

proiectele 30 și 31 pe primele puncte ale ordinii de zi, urmând ca aceste proiecte să 

curgă în continuare. Pe de altă parte, vă anunț că voi retrage proiectul numărul 4  de pe 

ordinea de zi a Municipiului Bacău, având în vedere adresele făcute de către Direcția 

Arhitect Șef și Biroul Autorizații în Construcții și Urbanism. Vă mulțumesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

există observații la ordinea de zi? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul domnul consilier local 

PSD, Dănilă Gheorghe. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ – domnul președinte, propunem modificarea 

ordinii de zi după cum urmează:  

- punctul 34 devine punctul 1; 

- punctul 35 devine punctul 2; 

- punctul 38 devine punctul 3;  

- punctul 32 devine punctul 4; 

- punctul 5 rămâne neschimbat;  

- punctul 9 devine punctul 6; 

- punctul 10 devine punctul 7; 

- punctul 11 devine punctul 8; 

- punctul 12 devine punctul 9; 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția Drumuri Publice  și  

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

39.  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 87/ 2018 prin care se ia act 

de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 și se ia act de 

încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, 

a d-lui Diaconu Eusebiu – Iancu, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, ca urmare a demisiei. 

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  comisiei  de specialitate 

nr. 5. 

40.  Diverse. 

- Adresa nr.65291 din 12.07.2019 si Decizia nr.25/1 din 10.07.2019 ale 

Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Bacău. 

- Adresa nr.65292 din 12.07.2019 si Decizia nr.21 din 12.07.2019 ale Curții 

de Conturi a României – Camera de Conturi Bacău. 

- Adresa nr.65298 din 17.07.2019 si Decizia nr.27/1 din 15.07.2019 ale 

Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Bacău. 
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- punctul 13 devine punctul 10; 

- punctul 14 devine punctul 11; 

- punctul 15 devine punctul 12; 

- punctul 16 devine punctul 13; 

- punctul 17 devine punctul 14; 

- punctul 31 devine punctul 15; 

- punctul 30 devine punctul 16; 

- punctul  3 devine punctul 17; 

- punctul  4 devine punctul 18; 

- punctul  6 devine punctul 19; 

- punctul   7 devine punctul 20; 

- punctul 18 devine punctul 21; 

- punctul 19 devine punctul 22; 

- punctul 21 devine punctul 23; 

- punctul 22 devine punctul 24; 

- punctul 23 devine punctul 25; 

- punctul 28 devine punctul 26; 

- punctul   1 devine punctul 27; 

- punctul   2 devine punctul 28; 

- punctul 20 devine punctul 29; 

- punctul 33 devine punctul 30; 

- punctul 36 devine punctul 31; 

- punctul 37 devine punctul 32; 

- punctul 29 devine punctul 33; 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul Dănilă, mă scuzați, asta este 

sfidare. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ – 

- punctul   8 devine punctul 34; 

- punctul 24 devine punctul 35; 

- punctul 25 devine punctul 36; 

- punctul 26 devine punctul 37; 

- punctul 27 devine punctul 38; 

- punctul 39 și 40 rămân neschimbate. Vă mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mulțumim și noi domnului consilier. 

Supunem la vot ... 

Domnul Primar Cosmin NECULA – domnul președinte, numai o secundă,  chiar 

dacă aveți ordin să nu mă lăsați să vorbesc, nu o să puteți să-mi închideți gura. Mă duc 

în fața acelei mese și mă apuc de vorbit până, până... 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – noi supunem la vot amendamentul 

făcut de domnul Dănilă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – ...vreau să vă spun doar atât. ( 16 secunde  este   

înregistrare  fără sonor). 

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- domnul primar, dacă 

veți analiza propunerea noastră de modificare a ordinii de zi, veți ajunge la aceeași 
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concluzie. Da. Am propus să fie abordate cu prioritate proiectele care vizează 

problemele cetățenilor din spatele nostru, rămânând la finalul listei de dezbatere 

proiectele care probabil vor necesita discuții mai ample. Deși  nu este nimic făcut 

gratuit. Deci totul are o logică domnul primar, indiferent.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul domnul consilier 

Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- da, eu am mai sesizat acest aspect. 

Chiar dacă este ședință extraordinară, are 40 de puncte. În mod sigur nu se vor putea 

parcurge toate, cum s-a întâmplat și în ședința anterioară, fiindcă sunt de maximă 

importanță și subscriu la propunerea domnului consilier Dănilă, să le punem pe 

primele chiar dacă sunt invitați, invitații pot să aștepte până la o adică și noi așteptăm 

și stăm. Și aș vrea cu prioritate proiecte de actualitate ale Bacăului, cum ar fi: alocarea 

unor sume pentru sărbătorile de iarnă,  că  după intențiile dumneavoastră vom sărbători 

anul nou pe la paști,  tichetele, sunt niște asocieri, niște parteneriate care au niște date 

și țin de niște date, deci nu putem să spunem că dacă au venit doi invitați…. Eu zic 

proiectele de zi cu zi, că până la urmă eu vin și cu vocea străzii. Ceea ce se întâmplă, 

ceea ce se întâmplă în consiliul local, acest circ generat de secretar și de primar nu are 

voie să influențeze viața de zi cu zi a băcăuanilor. Și dacă considerați, tot timpul 

dumneavoastră considerați că eu bat câmpii domnule primar, dar eu nu vă spun la fel. 

Dar se pare că dumneavoastră ……( este   înregistrare  fără sonor). 

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

ședința trecută dumneavoastră ați instituit o regulă. Acum vreți să o încălcați. De 

comun acord, în unanimitate, data trecută ați spus în felul următor: întâi supunem la 

vot ordinea de zi și pe urmă aprobăm modificările. Deci, doamnă, ați lipsit data trecută. 

Vă rog frumos. Deci, ce facem acum? Deci, este o ordine de zi și este logic ce s-a 

întâmplat data trecută. O aprobați și pe urmă supuneți la vot modificările, că așa este 

normal. Nu facem, nu aprobăm modificările, deci supunem în primul rând la vot 

ordinea de zi așa cum a fost înaintată de domnul primar.  

Cine este pentru? 

Se abține cineva?  

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- domnul secretar! 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

păi stați așa. O regulă, o încălcați. Dumneavoastră faceți regulile, dumneavoastră le 

încălcați.  

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- eu am supus la vot 

ordinea de zi cu amendamentele aprobate în prealabil.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu este adevărat.  

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- vă rog să ascultați 

procesele verbale. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu este adevărat. La intervenția domnului Ghingheș, la ședința trecută,  pe care toată 

lumea l-a susținut, inclusiv eu până la urmă, am hotărât de comun acord că întâi se 

aprobă ordinea de zi și pe urmă se fac modificări. Ceea ce este și logic pentru că nu 
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poți să faci modificări la o ordine de zi care nu este aprobată. Este o chestie de logică. 

În momentul când dumneavoastră  nu aprobați ordinea de zi, înseamnă că ordinea de zi 

nu mai există și nu își mai are loc ședința. Este o chestie de logică. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul doamna consilier Dinu 

Ioana Raluca. 

Doamna Consilier Ioana Raluca DINU – domnul secretar,… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

doamna a lipsit data trecută. 

Doamna Consilier Ioana Raluca DINU – păi tocmai asta. Lăsați-mă… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

da. 

Doamna Consilier Ioana Raluca DINU – am o întrebare. Ordinea de zi, la orice 

proiect de hotărâre întâi sunt amendamentele, se supun amendamentele la vot, care se 

admit sau se resping, apoi ordinea de zi, apoi proiectul în sine. De ce la ordinea de zi 

să fie altfel? Cu ce greșim? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul secretar, trebuia la început să 

facă observații la ordinea de zi. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

pentru că este o ordine de zi. Acolo unde dumneavoastră aveți un proiect, este altceva. 

Că nu îl aprobați.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul secretar… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

păi asta ziceam. Supunem la vot ordinea de zi și pe urmă aprobați modificările. Nu este 

logic. Deci supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Păi  dacă nu aprobați 

ordinea de zi ce facem? Nu mai ținem ședința? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnule secretar, permiteți-mi să 

intervin puțin. Aici, în mapă, spune în dreptul dumneavoastră  că ar trebui să solicitați 

observații la ordinea de zi prezentată. Observațiile respective.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

regula este …, acela este un desfășurător. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – nu este un desfășurător, este o regulă. 

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- domnule secretar, 

schimbați regula acum. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dumneavoastră, acum, ar trebui să 

supuneți la vot ordinea de zi cu amendamentul la ordinea de zi.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu, nu. Eu am ordinea de zi propusă de către primar. După care dumneavoastră faceți 

modificările. Domnul Ghingheș, aveți cuvântul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – doamna Breahnă, vă rog frumos că ați 

spus că aceste proiecte sunt prioritare pentru cetățenii. Vă rog frumos să aprobați 

ordinea de zi pentru că dacă nu veți face acest lucru ședința se suspendă. Nu va avea 

loc. Și mergând pe ideea dumneavoastră că aceste proiecte sunt urgente.  

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ-  domnul Ghingheș, 

eu am propus abordare cu prioritate. 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –  dar haideți să trecem mai departe. Avem 

deja o oră și vă jucați acolo putere - putere. 

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- nu se joacă nimeni, 

domnul Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –  cetățenii au de suferit. Haideți, vă rog, să 

trecem peste acest moment. Să votăm ordinea de zi. Să intrăm în ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos.  

Domnul Consilier Daniel  MICLĂUȘ – foarte pe scurt vreau să intervin și eu, 

punctual, da. Avem dispozițiile articolului 135 aliniatul 7 din Codul administrativ- 

ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celor care au cerut 

convocarea consiliului local. Cine a cerut convocarea consiliului local? Primarul UAT 

Bacău. După ce se aprobă sau se respinge ordinea de zi vedem cum procedăm în 

continuare. Dacă se aprobă, se supun la vot modificările la ordinea de zi pe care le-a 

citit colegul de la PSD. Dacă nu se aprobă, plecăm acasă. 

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- domnul consilier, 

avem două amendamente la ordinea de zi de supus la vot. Amendamentul domnului 

primar și amendamentul domnului Dănilă. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – în această ordine, dar întâi haideți să nu mai 

blocăm. Uitați-vă și dumneavoastră sunt trecute 40 de minute, în care noi ne blocăm în 

chestiuni. Nici nu am intrat pe fond. Haideți să trecem mai departe cu un pic de 

înțelepciune am asistat și la acele discuții, eu nu am vrut să intervin tocmai pentru a face 

economie de timp. Nu este condiționată aprobarea procesului verbal de la o ședință 

anterioară de înregistrarea video. Într-adevăr, domnule primar, ar trebui să luați toate 

măsurile pentru că și eu am urmărit pe site  și cine este interesat să vadă cum decurg 

discuțiile din consiliul local, fie ele ordinare, fie ele extraordinare, consider că are 

dreptul să observe ceea ce se întâmplă. Pe cine interesează din comunitatea noastră. 

Aceasta este o chestiune adiacentă. Și este o chestiune de bun simț, de transparența 

instituției pe care o conduceți. Dar una este una și alta este alta. Nu este condiționată de 

lege aprobarea procesului verbal de această înregistrare. Eu mi-aș dori ca aceste 

înregistrări să fie urcate cât mai repede pe site-ul Primăriei Bacău. În ceea ce privește 

ordinea de zi, haideți să trecem să supunem la vot ordinea de zi, urmând ca după ce 

avem rezultatul să vedem cum procedăm, să procedăm în consecință. Vă mulțumesc.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – aveți cuvântul doamna consilier 

Breahnă. 

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- domnul secretar, încă 

o dată vă puteți uita pe procesele verbale ale ședințelor anterioare și puteți constata 

faptul că supuneați la vot ordinea de zi cu amendamentele aprobate în prealabil. Dar 

încă o dată, vă rog să ne precizați procedura pe care o indicați dumneavoastră în 

conformitate cu baza legală, Codul administrativ.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –  

v-a spus foarte clar domnul Miclăuș. 

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- deci, supunem la vot 

ordinea de zi  și după aceea supunem la vot propunerile  modificate. 



   

23 
 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

exact. 

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- ok. Bine. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

așa prevede Codul administrativ. 

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- bine. Da, repet 

schimbăm regula. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

nu, respectăm legea de la intrarea … 

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- da.  

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

Doamna Consilier Cristina – Ionela BREAHNĂ – PRAVĂȚ- păi, asta am spus. Ok. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

bun. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

 

Consilierii și-au exprimat votul 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 x   

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 20 - 0 
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Cu 20 de voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi. Supunem la vot amendamentul 

domnului primar, de modificare. 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva?  

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează: 

 

 

Cu 9 voturi pentru și 11 abțineri nu a fost aprobat amendamentul domnului primar. 

Domnul Viceprimar Daniel –Dragoș Ștefan – sunt pentru amendamentul domnului 

primar.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

da. 

Supunem la vot amendamentul domnului Dănilă. 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

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   x 

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 9 - 11 
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Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează: 

Cu 12 voturi pentru și 8 împotrivă amendamentul domnului Dănilă a fost adoptat. 

Acum având în vedere că s-a modificat ordinea de zi după lungi discuții, domnul 

Dănilă vă rugăm să ne dați ordinea de zi pe care ați precizat-o. 

Domnul Viceprimar Daniel –Dragoș ȘTEFAN – domnul secretar, domnul 

președinte, dacă tot vor colegii de la PSD vă introducă și să prioritizeze, pentru că sunt 

cetățeni în sală, haideți să vedem exact cine este în sală ca să discutăm cu cei care sunt 

în sală și după aceea să discutăm proiectele care vrem să le discutăm mai la sfârșit. 

Nu? Dacă tot sunt colegi în sală și invitați. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- a trecut ordinea și este, pa. Deci ne tot 

întoarcem, ne tot frecăm. A trecut ordinea, hai să respectăm ce am votat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – hai, fraților că avem trei sferturi de oră de când 

stăm pe nimic.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

întrebăm domnii consilieri dacă au vreo situație în care să se afle în conflict de interese 

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

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  x  

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 12 8 - 
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Domnul Consilier Ilie BÎRZU-  deci la proiectul 24 de pe ordinea de zi inițială. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –da, 

distractiv. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- totuși eu aș vrea..., proiectul 17 ce devine, 

domnul secretar? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

poftim? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- că eu…, mă interesează  punctul 17 ce 

devine? 

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

spun imediat. Devine 14. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- dați-mi o listă și mie să o am în față. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

păi  nu avem decât o listă. Deci, domnul Bîrzu, la proiectul cu tichetele cu pensionari 

vă abțineți.  

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-  nu, nu, proiectul 24 este cu prețurile la 

Thermoenergy. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

înțelesesem 34. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-  24. 

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

24. Deci la 24 care devine 35. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – și am un anunț. La proiectul 31, nu știu cum 

este modificat pe ordinea de zi, nu l-am auzit citit de către domnul Dănilă. Domnul 

Dănilă la 31 l-ați modificat? 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ – 15. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – 15. Deci punctul 31care a devenit 15. Având 

în vedere că un coleg de al nostru din biroul politic local, domnul Lupușoru Doru, este 

reprezentantul Clubului Sportiv Regional de Șah Nord-Est, așa considerăm normal ca 

noi să nu participăm la vot, având în vedere că este colegul nostru și pentru a nu fi 

ridicată nici o suspiciune cu privire la acest proiect. Deci, nu participăm toți consilierii 

locali PNL  la vot la acest proiect.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

deci la care punct? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – 15, fostul 31. 

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

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – asocierea Municipiului Bacău cu Clubul 

Sportiv Regional de Șah ”Nord – Est”. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamnelor domnilor consilieri, supun 

aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în 

discuție în această ședință așa cum v-a fost transmisă pe e-mail. 

Cine este pentru? 

Împotrivă ? 
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Se abține cineva?  Cu un număr de 20 de voturi modalitatea de vot a fost aprobată. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 20 voturi pentru   a fost adoptată modalitatea de vot. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – poate mai are domnul Dănilă vreo modificare 

la … 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – ținem la curent dacă mai are.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – supun discuției punctul 1 modificat al 

ordinii de zi.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – punctul 1 fost.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – 34. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – vă rog să dați citire titlului la fiecare 

proiect pentru că a fost schimbată ordinea de zi și să știm și noi ce discutăm. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU– sau am putea lua pauză cinci minute și 

să se facă câte o copie pentru fiecare consilier local să putem urmări. Pentru că este un 

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 x   

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 20 - - 
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pic bătaie de joc, domnul Dănilă, să veniți să modificați toată ordinea de zi. Și acum să 

fim și… 

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul Crețu, nu este 

nici o bătaie de joc. Pur și simplu facem o propunere de care sperăm noi să țină cont 

data viitoare executivul municipiului Bacău. Este un exemplu de bună practică. Și vă 

rog frumos dacă veți prioritiza sub această formă ordinea de zi începând cu ședințele 

următoare nu vor mai astfel de amendamente  din partea consilierilor locali PSD. 

Mulțumesc. 

(Pentru o perioadă de 57 de secunde înregistrarea este fără sonor.) 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – domnul președinte, vă rog să restabiliți 

liniștea. Nu suntem la circ aici. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da, rog consilierii locali… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- să nu se bată între ei, vă rugăm. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – … să prezinte o decență în ceea ce 

exprimă și în modalitatea de exprimare. Mulțumesc frumos. Și în acest sens vin cu o 

propunere. În acest sens vin cu o propunere. În vederea fluidizării desfășurării ședinței 

consiliului local, rog consilierii locali, membrii consiliului local să concentreze 

discursurile într-o singură luare de cuvânt, printr-un singur consilier local al unui grup 

politic, vizând doar proiectul de pe ordinea de zi dezbătut. Și această luare de cuvânt 

va fi limitată la o perioadă de patru minute. Mulțumesc. 

Cine este pentru? Câți au fost? Vă rog să mai ridicați încă o dată mâna ca să pot să 

număr. 

Cine este pentru? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU– domnule președinte, câte variante de 

vot sunt? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – trei. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU– și dumneavoastră, ce ați solicitat? Cine 

este pentru, da? Celelalte două variante aveți de gând să le solicitați? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –mă scuzați,  aveți dreptate, da. Aveți 

dreptate. Cu scuzele de rigoare, reluăm votul de la capăt.  

Cine este pentru? 

Împotrivă ? 

Se abține cineva?  Cu un număr de 17 voturi pentru și 3 împotrivă   propunerea făcută 

de subsemnatul a  fost aprobată. 

 

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 17 voturi pentru și 3 împotrivă a fost aprobată propunere făcută de domnul Vasile 

Luca. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – domnul președinte, ne puteți asigura că 

se și respectă? 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – domnul viceprimar, asta ține de fiecare 

consilier în parte și de cum vrea să respecte acest amendament. Nu poate să vă dea 

asigurări domnul președinte. Că nu poate să lege pe nimeni la gură. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – deci supun discuției punctul 1 al 

ordinii de zi, fostul proiect numărul 34. 

 

1.Se supune  discuţiei punctul 34 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului 

veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău 

beneficiază  de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei 

semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

prezentul proiect de hotărâre vă solicit modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 246 

din 2015 prin  care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii 

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN 
 

x  

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE 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 17 3 - 
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până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază  de un sprijin material 

constând în tichete valorice. După cum știți, pensia, punctul de pensie a crescut, fapt 

pentru care există riscul ca aceste tichete valorice în valoare de 130 de lei să nu mai 

ajungă la absolut toți cetățenii municipiului Bacău, cărora le-au crescut aceste puncte 

de pensii. Fapt pentru care am venit cu prezentul proiect de hotărâre pentru ca baza  

care primește  aceste tichete să rămână neschimbată și practic să crească valoarea 

pensiei până la care se poate acorda acest tichet. Vă mulțumesc. 

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 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului 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 îl rog pe domnul secretar. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU – Bacău, Bacăul, PSD-ul! 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mă scuzați. Are cuvântul domnul 

consilier Bîrzu.  

Domnul Consilier Ilie BÎRZU –da, deci suntem de acord cu această măsură. Sunt 

persoane vulnerabile și au  nevoie de ajutorul comunității băcăuane, prin consiliul 

local. Și aș vrea …fiindcă mai este un proiect de ajutor pentru transportul public al 

pensionarilor. Aș vrea să…. Domnul primar, vă rog să inițiați un proiect de hotărâre și 

pentru ce acordăm în fiecare an pentru persoanele vulnerabile în ceea ce privește 

ajutorul de căldură. Sunt persoane cu venituri de…, pensia minimă undeva la 700 de 

lei și subvenția care se acordă de la stat este de 20 de lei, practic nu.., sunt persoane cu 

o vulnerabilitate extremă și cred cum am ajutat și anii trecuți, le-am acordat ajutor de 

căldură pentru aceste persoane vulnerabile, putem găsi o soluție să acordăm și în acest 

an. Chiar dacă, știu că bugetul care la această oră este cu probleme de închidere pe 

final de an, dar dacă aprobăm în noiembrie, începând cu luna decembrie practic, se vor 

duce aceste cheltuieli pe 2020, pe bugetul anului următor. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- țin să vă anunț, doamnelor și domnilor consilieri 

locali, că săptămâna viitoare, în viitoare ședință de consiliu local, probabil de vinerea 

viitoare, va fi acest proiect la care deja lucrăm în momentul de față. Fără nici un fel de 

problemă vom acorda aceste ajutoare, fără nici un fel de problemă. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU – bine, mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul consilier Crețu, aveți 

cuvântul. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU– trebuie să recunosc, poate îmi scapă 

mie, aș dori să-mi spuneți un număr estimativ sau care este impactul asupra bugetului. 

Ce valoare estimată este? Mulțumesc. 

Doamna Director Carmen – Mihaela DIACONU- Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău   – la ce anume vă referiți, la subvenție sau la tichete? 
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Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU– pe ordinea de zi. 

Doamna Director Carmen – Mihaela DIACONU- Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău   – la proiectul de pe ordinea de zi?  

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU–  la proiectul de pe ordinea de zi. La 

care discutăm.  

Doamna Director Carmen – Mihaela DIACONU- Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău   – nu am. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU–  numărul de persoane. 

Doamna Director Carmen – Mihaela DIACONU- Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău   – în jur de 20.000 de persoane. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU–  am înțeles. 

Doamna Director Carmen – Mihaela DIACONU- Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău   –  mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – rog pe domnul secretar Ovidiu 

Popovici, să supună la vot proiectul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

supunem la vot proiectul. 

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 x   

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 20 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre. 

2. Se supune discuţiei punctul 35 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din 

bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în 

comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 

01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A 

Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

modificarea HCL nr. 335/2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local 

pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun al 

unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău. Practic este vorba de un 

proiect de hotărâre aflat în oglindă cu cel de dinainte. Am venit în fața dumneavoastră 

tot cu scopul de a asigura măsuri de protecție socială pentru persoanele defavorizate.  

Sper ca dumneavoastră să dați un vot pozitiv.  

 

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 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului 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. Domnul 

consilier local Ghingheș Cristian. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – mulțumesc. O scurtă întrebare. Pentru că 

am mai întrebat asta la ședințele anterioare și oricum domnul Scripăț, se pare că nu mai 

răspunde de acel domeniu, chiar dacă a răspuns multă,  o lungă perioadă. Ce se 

întâmplă cu transportul public chiar într-o zonă defavorizată a orașului, zona de sud – 

est, Izvoare? Sunt demersuri făcute de Transport Public, sunt deja avizele Poliției 

Rutiere. Ce s-a întâmplat la nivelul Primăriei Bacău de nu am avut această procedură 

privind un traseu acolo? Pentru că cetățenii cer traseu de autobuz în zona Izvoare. 

Avem proiect cu zonă defavorizată pe zona Izvoare. Cum vrem ca această zonă să se 

dezvolte dacă nici măcar nu facilităm mobilitatea și accesibilitatea cetățenilor care 

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 20 -  
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locuiesc în acea zonă? Vreau un răspuns acum din partea municipalității pentru că tot 

ați promis că veți reveni asupra problemei.  

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am înțeles, am înțeles. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – și din nou, domnul Scripăț a fost la 

conducerea acestui domeniu o foarte lungă perioadă. Ce s-a întâmplat domnule 

Scripăț, cu această solicitare care trenează de doi ani? Mulțumesc frumos. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul Scripăț aveți cuvântul. În calitate de 

viceprimar sunteți subordonat primarului. Vă dau cuvântul. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – da,  noi am avut, am făcut demersurile 

în vedere introducerii de noi trasee de autobuz. Sunt și alte zone. Programul trebuie 

schimbat și ca orar dar până în acest moment nu s-a întâmplat mare lucru ci doar din 

demersurile mele am reușit să introducem acel traseu care leagă orașul cu Centrul de 

Afaceri. În rest, ne dorim ca cei care sunt cu mai multă vlagă și vână să o facă în 

continuare. Eu atât am putut să fac. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- bun. Evident, atât a cunoscut domnul viceprimar 

din profunda dumisale activitate. Vă pot informa, domnule consilier, sper să nu 

greșesc, a avut loc inclusiv licitația pe acel traseu de Letea – Izvoare, din păcate nu s-a 

prezentat nimeni. O să reluăm aceste demersuri în momentul de față. Dacă executivul 

primăriei are cumva  alte informații în acest sens, am să rog să mă corecteze.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – domnul, domnul primar, sunteți într-o 

gravă eroare. Sau încercați iar să ne duceți iarăși în eroare. Ce înseamnă licitație de 

fapt? Atâta timp cât noi avem un operator, suntem și noi acționari acolo.  Și ce vreți să 

spuneți dumneavoastră prin licitație? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu mă cert cu dumneavoastră. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – nu este vorba, dar explicați dacă știți.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă știați dumneavoastră ați fi făcut-o.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – bun. Încă o întrebare vizavi de 

transport, domnul primar. În garajul primăriei, de cinci ani stă un microbuz cu zero 

kilometri, de cinci sau șase ani, achiziționat de la Guvernul României, deși am făcut 

demersuri să facem ceva cu el. Măcar să transportăm muncitorii care în 2019 îi ducem 

cu remorca, la și de la punctul de lucru. Ați tot spus că vai de mine, este destinat 

transportului de elevi. Nouă ne trebuia un mic accept de Ministerul Învățământului, 

cum s-a întâmplat și în alte locuri și acele microbuze transportă și altceva decât 

microbuzele .... transportă și altceva decât... 

Domnul Primar Cosmin NECULA- să-l ducem pe traseu. Cumva la Vadul Bistriței.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – transportă domnul primar,  chiar și se 

închiriază pentru excursii de adulți, chiar și la nunți, domnul primar. Acele autobuze, 

microbuze pot să aibă și altă destinație. Cum ne explicați nouă sau pe ce motiv s-a dat 

la Municipiul Bacău și stă de cinci ani în garaj, și chiar nu vă interesează și nu v-a 

interesat că poate îl putem folosi și noi la transport cum este Izvoare, cum sunt centrele 

sociale, să ducem copii la școală. Aveți vreun răspuns? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți să vă răspund, domnul viceprimar, ca să 

descoperiți tainele Primăriei Bacău după trei ani de zile. În primul rând pentru ca să fie 
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clar pentru toată lumea, nu poți să iei transportul public, acele microbuze  având 

destinație unică de transport elevi și să cari nuntași, domnul viceprimar. Acesta este un 

… , nici să cari salubriști. Pe de altă parte, s-au făcut o serie de demersuri pe care sunt 

surprins că nu le cunoașteți. Ca să putem utiliza acel microbuz ne trebuia acel manager 

de trafic. Unul dintre cei care au făcut aceste cursuri și cel care va fi manager de trafic 

în urma unei aprobări de organigramă, este fix șoferul dumneavoastră. Dar probabil că 

nu ați avut nici un fel de informații deși eu știu că l-ați susținut în demersurile acestea. 

Mai mult decât atât, mai mult decât atât… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – .. (luare de cuvânt în afara 

microfonului). 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  … domnul viceprimar, domnul viceprimar, v-a 

zis bine caracterizarea, domnul Miclăuș, data trecută.  Nu o s-o mai reiau.  Dacă este 

nevoie v-o descriu. Verde, cu frunze late, stând și acoperit de praf. Repet. Singura 

discuție pe care am avut-o în scopul acestor soluționări  a fost legată inclusiv de 

utilizarea acestuia pentru că poate fi utilizat în zona de transport școlar, inclusiv pentru 

Clubul CSM  al Primăriei Municipiului Bacău, Clubul Sportiv, pentru destinația de 

transport elevi la momentul în care se află în zona de competiție. Astea sunt 

demersurile deoarece nu avem posibilitatea  să ducem acești copii, să le cumpărăm un 

autocar distinct. Mai mult decât atât, vă pot informa că am solicitat Guvernului 

României, încă de anul trecut, nouă astfel de microbuze școlare pentru a putea deservi 

o serie de zone defavorizate, exact în acest sens. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mulțumim, domnule primar, are 

cuvântul … 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnule primar… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – … doamna consilier Raluca Năstase.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –… încă o dată, problema din Izvoare, ce 

trebuie să faceți în acest sens? De doi ani o așteaptă oamenii ăia. Nu puteți să spuneți, 

am avut o discuție, am lansat și nu s-a întâmplat. Domnule primar, este orașul pe care 

dumneavoastră îl conduceți de trei ani. Mii de cetățeni, mii de cetățenii nu au acces la 

transportul public și noi vorbim de mobilitate urbană și de tot felul de alte OZN-uri. 

Îmi cer scuze  doamnei Raluca Năstase, că am intrat peste ea, dar este o problemă care 

nu se rezolvă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  domnul consilier, vă repet. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – vă rog frumos. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  oricum … . S-a ocupat profund domnul Scripăț 

de această problemă.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – bun.  Nu s-a ocupat dumnealui. Dar 

haideți să facem pașii. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  eu vă spun ce știu că s-a întâmplat. Este vorba 

de acea licitație. Dar, o reluăm, o luăm de la capăt.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – dar, haideți vă rog să purtăm negocieri 

anterior, să lansăm la licitație, nu știu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  nu mă duceți pe piste false să mă apuc să 

negociez înainte de licitație, domnul consilier. 



   

35 
 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – nu, nu, nu pe piste false. Pur și simplu să 

existe discuții să vedem ce putem face. Poate sunt și alte soluții. Haideți, vă rog pentru 

că mi se pare că dumneavoastră... 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  transportul public este pe trasee, nu este pe 

zone.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –… bun,  dumneavoastră în calitate de 

primar nu ați făcut pentru acei oameni, în afară de acest proiect care este suspendat la 

ora actuală. Bun, pe de o parte din cauza că guvernul nu lansează ghidul și așa mai 

departe, pe de altă parte pentru că dumneavoastră nu duceți transport public și investiții 

locale acolo.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-  cred că amestecați porcii cu caii și vă dau verze. 

Deci nu mai spuneți că este suspendat proiectul că nu știu ce nu am făcut eu, că nu am 

dus transportul public. Proiectul este în continuare funcțional.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – trebuie să fie complementare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  nu v-am întrerupt. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – trebuie să fie complementare, domnul 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  proiectul este pe ordinea de zi.  În momentul de 

față, acum, nu știu la ce punct, o să ne lumineze domnul Dănilă, dar o să aveți acolo 

exact modificarea acelui care conduce, președintele acelui GAL  și sper să votați  în 

acest sens.  Mai mult decât atât, vreau să vă apun că aceste acțiuni deja au început pe 

acest Grup de Acțiune Locală. Singurul loc în care este blocat acest proiect este       

într-adevăr la Guvernul României, care nu mai emite acele documente.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – dar trebuie să investim și noi, domnule 

primar, nu trebuie să așteptăm numai fonduri europene. Ci trebuie să ducem măcar 

transport public și să facem investiții minimale, atâta am avut de spus. Vă mulțumesc 

frumos. Vă rog să faceți demersuri în sensul acesta. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul doamna consilier Raluca 

Năstase.  

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – stimate domnule primar, ceea ce nu 

se regăsește în acest proiect este suma care pleacă lunar la Transport Public pentru 

acest ajutor, pentru persoanele defavorizate. Nu am reușit să trag concluzia aceasta. 

Cât virăm noi lunar la Transport Public? Care este suma lunară? Mulțumesc. 

Doamna Director de la Direcția de Asistență Socială Carmen DIACONU -  nu se 

poate ști pentru că este o sumă diferită în fiecare lună. Se acoperă patru transporturi, 

patru călătorii. Și nu putem ști exact. E diferit în fiecare lună. Plus că se fac… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – și sumele anterioare au fost de la 

până la. Există probabil o medie lunară. Eu cred că ați făcut o medie lunară. 

Doamna Director de la Direcția de Asistență Socială Carmen DIACONU – în jur 

de 40 zeci și,  domnul Botez este aici, 40 zeci și ceva de mii de lei. Zic bine? 400 de 

mii, scuze. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – deci 400 de mii de lei lunar, noi 

virăm către Transport Public.  
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Doamna Director de la Direcția de Asistență Socială Carmen DIACONU -  dar     

v-am zis este o sumă care variază de la   lună la lună. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE –am înțeles. 

Doamna Director de la Direcția de Asistență Socială Carmen DIACONU -  în 

funcție de numărul de călătorii pe care le decontăm și de următoarele verificări care se 

fac.  

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – dacă este cineva de la Transport 

Public  aici, aș vrea să-i pun o întrebare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  este domnul director.  

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – stimate domnule director, aș vrea să 

vă întreb concret, în ceea ce privește transportul persoanelor defavorizate  ați întreprins 

ceva pentru  a cuantifica exact câte călătorii fac acestea pe lună, astfel încât să 

încercăm noi, Primăria, să facem și o economie în sensul acesta? Presupun că … 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  doamna consilier! 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – da, spuneți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  îmi cer scuze că îmi permit să vă întrerup. Este 

făcut de mult acel card. Dar, vă răspunde domnul director.  

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – mulțumesc. 

Domnul Adrian BOTEZ – Director SC Transport Public SA Bacău - sistemul de 

cuantificare a călătoriilor este introdus de circa doi ani de zile. Pensionarii din 

municipiul Bacău beneficiază de compensație. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – adică, o persoană defavorizată, 

concret, urcă în autobuz, are un card  și se decontează. 

Domnul Adrian BOTEZ – Director SC Transport Public SA Bacău – pe baza 

validărilor care sunt contabilizate  și sunt făcute acele decontări de către Direcția de 

Asistență , … Primăria Municipiului prin... 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – deci este la numărul de călătorii, 

practic.  

Domnul Adrian BOTEZ – Director SC Transport Public SA Bacău – exact, până 

la 40 de lei. Ați reținut, 20 de călătorii de pensionar. Cei care depășesc cele 20 de 

călătorii sunt suportate de către Transport Public. În cazul celor care reușesc. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE –  și dacă sunt sub 20 de călătorii? 

Domnul Adrian BOTEZ – Director SC Transport Public SA Bacău – se înmulțește 

numărul de călătorii cu 2 lei, contravaloarea unei călătorii. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE –  da. Mulțumesc. 

Domnul Adrian BOTEZ – Director SC Transport Public SA Bacău – cu plăcere. 

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

PSD, domnul Gabriel Stan. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- mulțumesc. Profit de prezența domnului director 

aici și îl rog să întreprindă mai multe măsuri din perspectiva fluidizării traficului cu 

autobuzele pe care le are în administrare pe de o parte și să monitorizeze mai atent 

activitatea conducătorilor auto, care deseori opresc autobuzele în afara stațiilor. Se 

creează ambuteiaje, două, trei autobuze în stație. Spre exemplu, vizavi de Spitalul 

Municipal, se blochează circulația până în intersecție sau pe Bulevardul Unirii, în 
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dreptul Liceului Economic, absolut tot timpul șoferii opresc de două ori. O dată în 

dreptul intrării în liceu, blochează intrarea și ieșirea în liceu, coboară cetățeni de acolo, 

la rugămintea lor, probabil să aibă acces mai facil către Piața Centrală  și mai opresc o 

dată în stație. Aici este o mare, mare problemă reclamată nu doar de mine acum. Profit 

de ocazie că sunteți aici, repet, dar și foarte mulți participanți la trafic. Senzația mea 

este că pe acești conducători auto, angajații dumneavoastră, nu-i monitorizează absolut 

nimeni și sunt un fel de zei în trafic. Ies cu autobuzele care sunt de dimensiuni 

impresionante în fața autovehiculelor mici, nu se asigură, nu semnalizează, opresc în 

afara stațiilor, se creează ambuteiaje. Ați fost acum doi ani în consiliul local  și ați 

promis că luați o serie de măsuri legate de :  fluidizarea traficului,  monitorizarea prin 

GPS a mașinilor dumneavoastră,  acordarea de timpi,  montarea în stația de autobuz a 

unor cronometre așa cum sunt în toate orașele civilizate, nu spun neapărat europene, 

ca, iată, toți cetățenii Bacăului care folosesc transportul în comun, să aibă, mă rog, o 

estimare a timpului pe care îl petrec în stație și în mașină. De multe ori mașinile 

dumneavoastră nu sunt curate. Eu știu că cetățenii…, nu, nu, nu toți cetățenii fac ce 

trebuie, dar  vă rog să vă aplecați asupra acestor probleme. De asemenea, în urmă cu 

doi ani am ridicat, așa cum spunea și colega noastră doamna Raluca Năstase, o 

problemă legată de accesul persoanelor cu dezabilități, cu handicap, în mașini și ați 

promis că achiziționați mașini noi. Într-adevăr am văzut în oraș mașini noi, foarte 

elegante care au  trampă pentru acces. Niciodată nu am văzut funcționând această  

trampă. În fața spitalului, însoțitorii ridică persoanele cu brațele în mașină, persoanele 

cu handicap. Dacă puteți să ne dați niște răspunsuri acum ar fi bine, dacă nu, vă rog, cu 

titlu personal și ca reprezentant al comunității să încercați, pentru că știu că aveți 

capacitate și instituțională, managerială, administrativă să ameliorați aceste aspecte. 

Mulțumesc. 

Domnul Adrian BOTEZ – Director SC Transport Public SA Bacău – nu știu dacă 

este momentul să vă răspund acum. Ați pus o mulțime de probleme. Nu știu dacă este 

timp să răspund acum la toate problemele pe care le-ați menționat. Referitor la 

fluidizarea traficului, să știți că suntem primii care ne dorim această fluidizare. Din 

păcate, autobuzele, cum ați spus, de mari dimensiuni, nu au unde se strecura în 

momentul de față prin traficul supraaglomerat din municipiul Bacău. Este o întreagă 

discuție dacă vreți  vizavi de acest trafic mai ales la orele de vârf, mai ales pe porțiunea 

Narciselor –FNC, unde autobuzele fac în medie 20 de minute de la FNC până la 

Narcisa când au pe semi cursa FNC- Gară sau FNC- Nord, 35 de minute. Deci, credeți-

ne că nu au pe unde se strecura și ajunge în timp util pentru îndeplinirea graficelor de 

circulație și de acolo le și vedeți două - trei în stație pentru că se deplasează în coloană 

din acuza acestor ambuteiaje, iar singura situație de îmbunătățire a situației din trafic 

este realizarea lucrării de centură. Până atunci așa vom merge cu autobuzele, în 

condițiile acestea pentru că dispecerizarea există, dispecerii stau permanent. Avem 

investiții de 300 de mii de euro în ultimii doi ani odată cu  ticketingul pe care l-am 

instalat în 2017. S-a schimbat și sistemul și toate mașinile au GPS. Dispecerii stau 

permanent pe telefon cu șoferii dar din cauza traficului nu se pot deplasa decât cum le 

vedeți dumneavoastră. Când se va elibera acest trafic, sau se va face șosea, sau bandă 

de rulare pentru transport public sau prioritizare  în intersecții, atunci vom reveni la 
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graficele și la traficul pe care îl știați odinioară. Trapele. Vizavi de trapele pentru 

persoanele cu handicap ele sunt funcționale, mașinile sunt dotate. Dacă acea persoană 

nu solicită șoferului să manevreze acea trapă, nu are de unde să știe șoferul că se 

solicită accesul în autobuz de către o persoană cu handicap. Ele există. Autobuzele 

sunt dotate. Rămâne la latitudinea fiecărui doritor.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mulțumim, domnului director. Dacă 

vreți să fiți mai … 

Domnul Adrian BOTEZ – Director SC Transport Public SA Bacău – sunt o 

mulțime de probleme. Dar asta zic. Nu știu dacă este cazul să le discutăm acum pe 

toate. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da. 

Domnul Adrian BOTEZ – Director SC Transport Public SA Bacău – dacă sunteți 

curioși vizavi de curățenia autobuzelor, veniți la 4 dimineața să le vedeți autobuzele, că 

toate ies curate, și spălate, și măturate. Mai departe, despre civilizația călătorului și 

despre modul de abordare a călătoriei cu autobuzul este o problemă de discutat în 

continuare. Nu putem sta și mătura la fiecare jumătate de cursă după ce se întâmplă în 

autobuz. Avem autobuze noi de milioane de euro investiții în ultimii doi ani,  circa trei 

milioane și în două săptămâni au fost tapițerii tăiate, scaune murdărite cu marker-ul și 

de acolo și mizeria. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da, mulțumim  domnului director. 

Are cuvântul domnul consilier local Scripăț, care îl rog să sintetizeze discursul său. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – da, vreau să vă spun niște aspecte, 

practic și niște obligații administrative, atât cât se mai face administrație în Bacău. Și 

m-aș referi aici în primul rând, pe strada 9 Mai, din luna iulie sunt niște șanțuri imense, 

este o investiție a lui E-on Gaz, motiv pentru care s-a blocat stația de autobuz  și s-a 

mutat undeva provizoriu. S-a blocat parțial… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  șeful, bați câmpii, iarăși. Nu este nici un E-on 

Gaz, las-o moartă.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – nu E-on Gaz, domnule primar, dar 

când vom termina acele … 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  nu este E-on Gaz, dar ce este? Știți? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – nu știu, domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  păi, știu că nu știți. Dar  stați de trei ani de zile. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – stau de trei ani și dumneavoastră stați 

tot de trei ani.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- tot de trei ani, măcar, chiar știu ce se întâmplă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – și în afară de faptul să vă împungeți 

colaboratorii, mulțumiți-i și secretarului Popovici de situația creată. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul viceprimar, este cu totul altceva. Iar ați 

ajuns la Popovici. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – vă rog să-mi permiteți să vorbesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da. Bateți câmpii.  
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – lăsați-mă să vorbesc. Mulțumiți-i celui 

ce v-a consiliat și v-a izolat și față de colegii dumneavoastră care au umblat prin Bacău 

și au convins băcăuanii să vă voteze. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- or să vă ia la PSD, stați liniștit. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –deci, ce vreau să spun. Deci  rog, rog 

… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- le faceți ochi dulci și veniți acolo. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –… rog dacă știți și aveți cunoștință să 

deblocăm acea zonă, să urgentăm lucrările. Acolo nu se întâmplă nimic. Zona izolată. 

2. La baia publică este strict necesar să facem o anvelopă. Sau mai exact o alveolă. Vă 

rog să mă scuzați. Motivat de faptul că acolo, cam la aceleași ore pleacă trei autobuze 

pe trei trasee, Holt, Letea Veche și Șerbănești, deci,  și se blochează permanent prima 

bandă de circulație. Noi trebuie să identificăm un loc și să facem un refugiu pentru 

stație ca să deblocăm acea bandă. Atât, mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă rog permiteți-mi, permiteți-mi să-i răspund 

domnului viceprimar, care deodată a uitat ce funcție are. Deci, domnul viceprimar, 

puteați să mă întrebați și în momentul în care ajungeți prin Primăria Bacău, în acea oră, 

puteți, vă stau la dispoziție. În primul rând, doamnelor și domnilor consilieri locali, dar 

știu că dumneavoastră știți mai multe decât colegul nostru, este vorba de acel proiect 

de închidere inelară, acele bypass-uri pe care le facem la Thermoenergy, iar firma este 

SICOR. Nu are nici o legătură cu gazul, nu are nici o legătură cu altceva. Din 

estimările pe care le fac constructorii, undeva săptămâna viitoare se va închide și acest 

proiect. Aici vă mai poate da niște detalii, după ședință, domnul viceprimar, că 

dumneavoastră sunteți și executiv, domnul director de la Thermoenergy pe care dacă îl 

întrebați, vă putea da răspunsul.  

2. Nu am să vă întreb acum unde merg autobuzele dumneavoastră și dacă vă încurcă pe 

dumneavoastră la Holt sau știe pe unde Dumnezeu. Vă pot spune că procedura este în 

felul următor. Dacă dumneavoastră vă vin idei cum trebuie modificat traficul sau 

strada în Bacău, faceți o adresă. Vă duceți la primar. Primarul vă semnează, vă vizează 

și trimitem la Poliția Rutieră. Poliția Rutieră face un studiu și după aceea modificăm ce 

vreți dumneavoastră. Așa a funcționat în ultimii trei ani și așa va funcționa și de acum 

în acolo. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mulțumesc, domnule primar. Dacă nu 

mai sunt discuții asupra proiectului, rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună 

la vot proiectul . 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

supunem la vot proiectul. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 
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Cu 20 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre. 

3.Se supune discuţiei punctul 38 al ordinii de zi  și Domnul Președinte de ședință 

Vasile Luca dă cuvântul domnului Consilier Gabriel Stan să prezinte Expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  atribuirea denumirii de stradă ”Academician 

Solomon Marcus” străpungerii care face legătura dintre str. Nicolae Bălcescu și Str. 

Mihai Viteazu. 

Iniţiatori – CONSILIERI LOCALI: STAN GABRIEL, CIOCODEI MIHAELA, 

ȘOVA-GÂȚU LAUR, DRAGOMIR DOINA, BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA, LUCA VASILE, PRICOPOAEA ENULA, DĂNILĂ GHEORGHE ȘI 

DINU IOANA-RALUCA 

 

Domnul Consilier Gabriel STAN – mulțumesc. Este vorba de atribuirea denumiri unei 

străzi care nu are denumire în acest moment. Noi am propus ca acea stradă să se 

numească ”Academician Solomon Marcus”, băcăuanul nostru. Născut la Bacău în 1925, 

și decedat în 2016, Cetățean de Onoare a Municipiului Bacău, în anul 2005, Cetățean de 

Onoare al Județului Bacău din 2015, Doctor Honoris Causa al Universității ”Vasile 

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 x   

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 20 -  
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Alecsandri” din Bacău de asemenea. O personalitate marcantă a României care s-a 

remarcat și pe plan internațional. Cred că nu are nevoie de o prezentare exhaustivă. Cred 

că, în memoria academicianului, acest gest este unul binevenit din partea comunității. 

Doresc să …  , de ce am ales această stradă. Pentru că este în apropierea străzii Iernii, 

acolo unde academicianul s-a născut și a crescut. Cineva care îl cunoaște, care l-a 

cunoscut mai bine decât mine, mi-a spus că de câte ori venea la Bacău nu ezita să treacă 

pe acolo. Bun. Doresc să mulțumesc executivului primăriei pentru că ne-a dat ocazia, 

mie și consilierilor care au semnat proiectul de hotărâre, să ajungem în acest moment. A 

fost un efort colectiv, de lungă durată. De asemenea doresc să mulțumesc persoanelor, 

colegilor îmi permit să spun, din primărie care m-au ajutat, ne-au ajutat în mod efectiv. 

Sper să nu ratez pe nimeni: domnul director Florin Mateuță, doamna Georgeta Radu, 

doamna Diana Ilie, domnul Ciprian Fantaza și toți cei care m-au încurajat, ne-au 

încurajat în inițierea acestui demers. Eu sper ca proiectul să primească vot favorabil și 

astfel să ne aducem cu toții aminte și să omagiem pentru mulți ani încolo, prin acest 

gest, memoria academicianului Solomon Marcus. Repet, proiectul se numește 

,,Academician Solomon Marcus” băcăuanul. Mulțumesc.  

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 

Direcția Drumuri Publice) 

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. Are 

cuvântul domnul consilier local Huluță Ghiorghe. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – de la ALDE, ca să respectați regula, da. Ce 

voiam să vă spun. Domnul Stan, este lăudabilă inițiativa și votez dar eu zic că …, v-aș 

face o propunere la toți care vreți să schimbați denumiri. Să fie o denumire mai scurtă. 

Gândiți-vă că sunt foarte multe formulare, da, în care scrie adresa și nu îți încape decât 

foarte scurt. Vă dați seama,  Academician Solomon Marcus îți ia foarte mult. Votăm, 

dar pe viitor să facem, să căutăm denumiri mai scurte. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Ghiorghe Huluță.  

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – nu știu.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –puteți să faceți un amendament, domnul 

Huluță. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – nu, nu fac. Ziceam, pe viitor pentru că dacă 

îl făceam, îl făceam în comisie, domnul… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mulțumim, domnul consilier. Are 

cuvântul domnul consilier local PNL Bîrzu Ilie.  

Domnul Consilier Ilie BÎRZU – da, vreau să vă spun că grupul de consilieri PNL va 

vota acest proiect și în nume personal vreau să vă spun că am inițiat acum câțiva ani 

acest proiect și s-a blocat pe la Comisia Județeană  și de asta sunt, deci, legat sufletește 

de tot ce înseamnă Academicianul Solomon Marcus. Și vom vota, vom susține acest 

proiect. Eu propusesem pe strada Iernii. Cred că și varianta, varianta acesta care este  
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propusă, în spate la Hotel Moldova, cred că este o variantă bună și suntem de acord să 

susținem și să votăm acest proiect. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dacă nu mai sunt discuții asupra 

proiectului, rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună proiectul de 

hotărâre la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

supunem la vot proiectul. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? Domnul Scripăț, dumneavoastră cum ați votat? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – cu mâna. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

pentru, împotrivă? Domnul Scripăț, nu știu cum să vă pun la vot că nu ați ridicat mâna. 

Cum să vă pun, pentru, împotrivă, abținere? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – nu aveți cum să vedeți. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

ați consumat ceva dimineață? Eu încerc să leg un dialog care să fie consemnat. Vă rog 

frumos să spuneți.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – am rugămintea la dumneavoastră să 

nu mai intrați în polemici. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – spuneți și individului de acolo. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

deci, spuneți-mi vă rog frumos cum ați votat.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – am votat pentru. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

bun. Mulțumesc. Era așa greu să ridicați mâna să spuneți?  

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 x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   
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Cu 20 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mulțumim frumos, domnul secretar. 

Supunem discuției punctul 4 al ordinii de zi, fostul proiect 32. 

 

4. Se supune discuţiei punctul 32 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 organizării evenimentului 

„Sărbători de Iarna 2019” in perioada 01-31 decembrie 2019, cu finanțare de la bugetul 

local. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – mulțumesc, domnul președinte de ședință. Prin 

prezentul proiect de hotărâre vă prezint aprobarea organizării evenimentului „Sărbători 

de Iarna 2019” in perioada 01-31 decembrie, cu finanțare de la bugetul local. Banii au 

fost alocați la rectificare bugetară de săptămâna trecută. Mai puțin.  La discuții, da. 

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, Direcția 

Salubrizare, Agrement, Parcuri și  Direcția Economică ). 

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

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – discuții asupra proiectului.  Dau 

cuvântul doamnei consilier Raluca Năstase. 

Doamna Consilier Maria - Raluca Năstase – stimate domnule primar, până la ora 

aceasta, acest proiect de hotărâre ar fi trebuit să aibă un deviz mai exact asupra 

cheltuielilor necesare desfășurării evenimentului. Noi susținem organizarea acestor 

sărbători de iarnă dar cred că până acum ar fi trebuit să știm exact cât costă scena, care 

sunt artiștii care cântă și care este costul exact al lor și pe ce mai cheltuim: cât costă 

bradul, iluminat și ce ați mai spus dumneavoastră acolo. Nu mi se pare normal ca să 

solicitați o sumă de 500 de mii de lei și să nu avem acolo, la proiect, până la ora 

aceasta un deviz. Îl susținem dar puteam avea până acum exact cheltuielile că suntem 

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 20 -  
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deja în noiembrie. Mai este puțin și se contractează toți artiștii, scenele și toate 

celelalte. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – deci, doamna consilier, vă pot informa în felul 

următor. Abia săptămâna trecută a fost adoptat cu votul și cu susținerea dumneavoastră 

a consilierilor PSD, această rectificare de buget, prin intermediul căreia am putut aloca 

acești bani pentru sărbători de iarnă. Nu avem ce face acum devize pentru că nu putem 

ști încă ce artiști, ce ne artiști. Vedem dacă mai ajungem la etapa să mai avem artiști, la 

cât de târziu este. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dau cuvântul domnului consilier 

Ghingheș Cristian. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – mulțumesc, domnule președinte. Aș dori 

să știu care este procedura prin care acești bani vor fi alocați pentru sărbătorile de 

iarnă. Ce se va întâmpla cu ei? Care va fi traseul? Va fi procedură competițională? Vor 

avea ocazia mai multe firme să se înscrie și să primim sărbători de iarnă de calitate sau 

se va întâmpla ca anul trecut când dăm toată suma la SSPM și SSPM-ul 

subcontractează cui dorește la suprapreț? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – din punctul meu de vedere, sărbătorile de iarnă 

de anul trecut au fost de bună calitate. Aceste chestiuni au fost, din punctul meu de 

vedere, sunt abordări de natură subiectivă, că au fost bine, că nu a fost bine. Până la 

urmă trebuie să vedeți reacția cetățenilor municipiului Bacău. Nu este primul an  în 

care s-a făcut, anul trecut. Am fi practic în al treilea an în care Societatea de Servicii 

Publice  se ocupă de aceste sărbători și nu cred că a făcut-o atât de rău. De asemenea 

vă pot informa că Societatea de Servicii Publice, în momentul în care primește bani 

publici, este obligată să urmeze procedurile specifice și care sunt descrise în lege, 

exact ca autoritatea contractantă. De aceea au făcut exact ca în lege. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnule primar, mă sună oameni din 

Bacău, agenți comerciali, mai mulți, nu unul singur, că eu nu intervin pentru nimeni, 

care se plâng de faptul că  ar dori să participe la astfel de proceduri pe care ar trebui să 

le demareze primăria. Dar primăria, din nou face această suveică, i-aș spune eu, cu 

SSPM-ul. Pentru că SSPM-ul, poate că spuneți dumneavoastră că urmează procedurile 

de achiziție publică,  dar  vedem cu toții unde ajung serviciile, lucrările și așa mai 

departe.  O știm prea bine și le vom puncta. Le vom puncta la momentul potrivit și le 

vom compara cu prețurile de piață. Îmi asum ceea ce am spus și la ședința trecută că 

SSPM-ul este societatea de samsari municipali publici Bacău. Deci, ei asta fac. De fapt 

intermediază, intermediază servicii sau achiziții în loc să le facem noi municipalitatea, 

competițional, transparent. Vă rog …, deci, votul meu, votul meu pentru acest proiect 

este condiționat de următoarea chestiune și am să fac un amendament în acest sens: 

prin procedură competițională demarată de Municipiul Bacău. Acesta este 

amendamentul meu la acest proiect. Eu susțin astfel un astfel de proiect….  

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – domnul președinte! 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – ….desfășurarea sărbătorilor de iarnă dar 

consider că drenarea banului public trebuie să înceteze. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – faceți amendament? 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – da. Și acesta este amendamentul meu la 

proiectul de hotărâre. Procedura să fie competițională. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – rugămintea mea, să-l mai reformulați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – deci, domnul președinte, numai o secundă. 

Procedura, ca să ne înțelegem, eu nu sunt acum avocatul unei părți sau a alteia. Nu 

Primăria Bacău se ocupă de procedurile de iarnă. Ar fi deja al treilea an în care 

Societatea de Servicii Publice montează și iluminat public, face și brazi și multe alte 

asemenea chestiuni. Toate aceste proceduri se desfășoară conform legii, conform Legii 

Achizițiilor Publice.  Asta este obligația pe care o are SSPM-ul, și așa o face. Restul 

sunt cuvinte goale. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul Ghingheș, mai susțineți 

amendamentul dumneavoastră? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – evident și vă rog să supuneți la vot. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da. Cine este pentru? Domnul 

Ghingheș, să mai reformulați amendamentul. Reformulați, vă rog. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – articolul 1, în continuarea lui, virgulă, 

prin procedură competițională desfășurată de Primarul Municipiului Bacău. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – în conformitate cu Codul administrativ, îmi cer 

scuze doamna consilier, în conformitate cu noul Cod administrativ, am dreptul să 

propun și amendamente și am și dreptul să-mi exprim opinii cu privire la 

amendamentele făcute. Eu nu susțin asemenea amendament. Nu este treaba Primăriei 

Bacău  să facă,  în care Societatea de Servicii Publice a făcut aceste lucruri. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – procedura, domnule primar, nu 

dumneavoastră să montați brăduțul.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – privind procedura de achiziție publică 

specificată în lege. Așa trebuie să facă și anul acesta. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Are cuvântul doamna consilier Pravăț. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Da, eu voiam totuși ca 

domnul Ghingheș să detalieze exact cum a solicitat și domnul primar. Se pare că mai 

avem așa, mai rar, și opinii asemănătoare, similare. Deci, știți de ce ? Pentru că în 

funcție de procedura indicată vorbim despre termene de derulare sau termene impuse în 

derularea procedurii, distincte. Mai avem foarte puțin până la desfășurarea acestor 

evenimente aferente sărbătorilor de iarnă. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – …Primarul Municipiului Bacău, nu de 

Societatea de Servicii Publice Municipale. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule consilier, dar este profund ilegal. Nu 

aveți dreptul să-mi dați ordine dumneavoastră. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Păi nu, am… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu puteți să-mi dați… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar nu v-am dat nici un ordin. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-…în sarcină ceva ce nu vreau să fac. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Am propus…Mă scuzați. Am propus la 

proiectul de hotărâre… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- Îmi pare rău, consiliul local nu poate să-mi dea 

acest tip de sarcini. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ba da, dacă votăm. Dăm…Sunteți obligat să 

faceți acest lucru. Cum adică nu vă dăm ordine ? Primarul…Primarul este obligat să 

respecte întocmai hotărârile consiliului local. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dacă sunt legale. Dar nu că ”sarcini”. Nu puteți     

să-mi dați ”sarcini”. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Păi nu este sarcină, este procedură 

transparentă. V-am atins punctul sensibil. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule Ghingheș… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Mulțumesc, domnule Ghingheș. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-…nu mai derapați. Procedură transparentă a fost 

tot timpul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- N-am zis ”transparentă”, am zis s-o 

desfășurați dumneavoastră, nu SSPM-ul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- În conformitate cu legea. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, nu, nu, deci dumneavoastră, Primarul 

Municipiului Bacău. Ba da, conform legii, evident. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Cine este pentru amendamentul 

domnului consilier Ghingheș? 

Cine este împotrivă ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă, dacă aveți o formulare 

mai corectă, eu sunt de acord cu ea. Pe care să o votăm împreună. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Rugămintea mea este să nu mai 

interveniți peste, vă rog frumos. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Eu sunt de acord. Dacă aveți o formulare 

mai concretă, dar procedura să fie desfășurată transparent și competițional de către 

Primarul Municipiului Bacău. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Cine este împotrivă ? Repetăm. Cine se 

abține ? 

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 
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Cu 8 voturi ”pentru ” și 12 abțineri amendamentul domnului consilier Ghingheș nu a 

fost adoptat. 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Dacă nu mai sunt discuții asupra 

proiectului? Domnul viceprimar Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, eu în primul rând îi dau dreptate 

domnului primar că rectificarea de buget prin care s-au alocat banii este recentă, iar dacă 

în acest caz vorbim de o achiziție publică, care știm că în Primăria Bacău durează cel 

puțin un an și dacă mai vin și contestații s-ar putea…să consumăm acești bani pe situații 

de urgență, că nu mai e timpul fizic. Deci nu mai e nici o lună până când… la aprinderea 

bradului, care de fapt e momentul solemn de începere a sărbătorilor de iarnă. Deci, noi 

dacă vorbim acum de o achiziție publică, dar bănuiesc că atât timp cât domnul primar a 

alocat banii, are și soluția legală pentru a-i consuma. Atât. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Rog pe domnul secretar 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: 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

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 8 - 12 

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   
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Cu 18 voturi ”pentru ” și 2 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile 

Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea 

de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei pentru anul 2019 către 

Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău).  

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei pentru 

anul 2019 către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD 

Bacău). Este vorba de acel proiect cu privire la Grupul de Acțiune Locală în zona 

defavorizată Letea- Izvoare. 

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 

Direcția Economică). 

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

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții asupra proiectului, rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună 

proiectul de hotărâre la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-  

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA X   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN   X 

10. HULUȚĂ GHIORGHE 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 - 2 
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Se abține cineva ? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Cu 20 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

 

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile Luca 
dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in 

Contractul de concesionare nr. 68882 din 05.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si 

D-na Chioreanu Rodica, reprezentant legal al C.M.I. DR. Chioreanu Rodica  pentru  

spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a terenului  aferent din Municipiul Bacau, str. 

Martir Horia, nr. 1. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Numai o secundă. Amendamentul meu la ordinea 

de zi nu a fost aprobat și pentru a îndrepta orice fel de posibilă eroare, vreau să 

menționez că am scos punctul patru de pe ordinea de zi. Nu îndeplinește condițiile de 

legalitate.  

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 X   

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 20 - - 
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S-au verificat o serie de aspecte la fața locului și nu se întrunesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Punctul patru al ordinii de zi devine 

punctul 18, da ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Acela nu mai e. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Punctul 18. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Să vă notați, domnule președinte. 

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

e vorba de situația… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE- Deci concesiunea la Neagu, domnule 

primar, ca să înțelegem, l-ați retras ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Doamna Pravăț, e vorba de situația de fapt: s-a construit, noi nu am știut, am fost 

informați. Nu e problemă de legalitate, ci e vorba că nu putem să venim să vă info…să 

vă prezentăm un proiect de hotărâre, de aprobare, unde deja s-a construit. Situația de 

fapt am aflat-o astăzi. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -  Ați aflat-o de la mine, domnule 

secretar. Acolo s-au petrecut lucruri deosebit de grave. 

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

nu am vorbit cu dumneavoastră astăzi. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- N-ați vorbit, am transmis-o eu. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Dacă vorbeați, o aflam de mult. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Am transmis-o. Din punctul meu de 

vedere, vă rog ca până la următoarea ședință, șeful Poliției Locale să dispună un control, 

deoarece are Serviciul Urbanism, să ne spună exact ce s-a întâmplat acolo. Că dorința 

dumneavoastră de a introduce acel proiect pentru o construcție total ilegală…a fost 

aprobată autorizație de construcție pentru o magazie de 90 de metri și este o vilă în toată 

splendoarea ei, cu etaj și locuită. Este împrejmuit terenul și folosit de cineva ilegal de 

mai mult timp. Vreau să verificăm autorizația de construcție. Când a venit Poliția 

Locală la mine mi-a cerut autorizație de construire la cușca de la câini. Dar acolo, oare, 

nici un inspector nu s-a sesizat ? Ce ați vrut dumneavoastră, cu arhitectul șef și cu toată 

echipa dumneavoastră să ne băgați pe gât, e un lucru deosebit de grav. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule…domnule viceprimar, eu am adresa 

arhitectului șef, am mai menționat-o, nu e o construcție cu autorizație și punct. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, domnule primar. Deci, vă rog ca 

până la următoarea ședință… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Iar ați luat-o în decor. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- …domnul director de la Poliția Locală să 

ne facă o informare. Nu se poate așa ceva. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule director, vă rog…am să vă rog eu să 

prezentați o informare, dar vă putem da și adrese, note interne prin care am fost sesizați 

cu privire la aceste deficiențe. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Da, mulțumim… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- Repet, s-a constatat că acolo nu este o construcție 

autorizată. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și mai am o rugăminte. Vedeți că sunt 

anumite fapte penale în această chestiune. Vă rog sesizare. Trebuie să dăm…nu, deci, 

serios. În Bacău, cetățenii construiesc…mă rog, cetățenii, sunt anumiți cetățeni care se 

consideră mai luminați decât alții, care construiesc fără autorizație și primăria, că bine 

spune domnul Scripăț, așa, peste noapte, doar uitându-se pe hârtii și nu mergând la fața 

locului, vrea să-i bage în legalitate și noi să înghițim gălușca, pe românește, mă 

scuzați…expresia. Vă rog, vă rog să faceți sesizare. Trebuie să dăm un semnal. În Bacău 

nu trebuie să se construiască fără autorizație. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu am…Având în vedere că sunt o serie de 

dosare penale în lucru, nu vă pot preciza exact care sunt toate acestea, dar vă putem 

pune la dispoziție toate sesizările penale cu privire la construcții care sunt făcute în 

condiții care încalcă legea. Pentru că a construi fără autorizație, nu tot timpul înseamnă 

o infracțiune. Dar sunt anumite construcții fără autorizație care întrunesc elementele 

constitutive ale unor infracțiuni. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Da, mulțumim, domnule primar. 

Referitor la punctul nouă, am de făcut o propunere pe care la sfârșit o să o supunem la 

vot: să votăm la pachet proiectele , începând…inclusiv nouă până la, inclusiv proiectul 

14, având același obiect în dezbatere, da ? Concesionarea de suprafețe de teren care 

reprezintă cota indiviză a unor persoane din strada Izvoare, fostul Habitat, da ? Adică 

actualul Habitat. Deci la pachet vor fi votate. Vă rog să votați. Proiectul numărul 

șase…Deci, actuala…invers, Cristina. Șase. Că vorbim de ordinea de zi de astăzi. 

Proiectul numărul șase - fostul proiect numărul nouă, proiectul numărul șapte - fostul 

proiect numărul zece, proiectul numărul opt – fostul proiect numărul 11, proiectul 

numărul nouă – fostul proiect numărul 12, proiectul numărul 10 – fostul proiect numărul 

13, proiectul numărul 11 – fostul proiect numărul 14, proiectul numărul 12 – fostul 

proiect numărul 15, proiectul numărul 13 – fostul proiect numărul 16 și proiectul 

numărul 14 – fostul proiect numărul 17. Deci rugămintea mea, dacă sunteți de acord să 

le votăm la pachet.  

Cine este pentru ? 

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   
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Cu 20 de voturi ”pentru ” propunerea  a fost aprobată. 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Se trece la procedura de vot secret. 

Luați puțin loc. Mai întâi îl rog pe domnul primar să prezinte proiectele de hotărâre. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule președinte, rugăminte: pe vechea lege. 

Hai, cum e ? Care e ? Primul proiect. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre nr. 6  privind    

aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 55,68 m.p. teren proprietate privata a 

Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 

129 R1,  proprietatea d-nei Teleagă Liliana – Mihaela. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Nouă proiecte la rând. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Toate alea nouă ? Proiect de hotărâre nr. 7   

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 82,21 m.p. teren proprietate 

privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. 

Izvoare, nr. 129 M2,  proprietatea d-lor Silimon Valentin și Silimon Ana – Alina. 

Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 78,84 

m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta 

imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 E1,  proprietatea d-lor Parnic Laurențiu și Parnic 

Niculina. Proiect de hotărâre nr.9  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  

de 82,24  m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza 

aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 O1,  proprietatea d-lor Conțu Claudiu – 

Gheorghiță și Conțu Bianca – Oana. Proiect de hotărâre nr.10 privind aprobarea 

concesionarii directe a suprafetei de 55,39 m.p. teren proprietate privata a Municipiului 

Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 R3,  

proprietatea d-nei Manasă Cornelia – Silvia. Proiect de hotărâre nr.11 privind 

aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 81,89 m.p. teren proprietate privata a 

Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA X   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

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 20 - - 
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129 P1,  proprietatea d-lor Corobană Claudiu si Corobană Ileana. Proiect de hotărâre 

nr.12 privind  aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 82,30 m.p. teren 

proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului 

din Str. Izvoare, nr. 129 F3,  proprietatea d-lor Căuş Costel si Căuş Mirela-Geanina. 

Proiect de hotărâre nr.13 privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 81,08 

mp teren proprietate privată a municipiului Bacău ce reprezintă cota indiviză aferentă 

imobilului din str. Izvoare, nr. 129 F1, proprietatea d-lor Bîrjovanu Neculai și Bîrjovanu 

Mihaela. Proiect de hotărâre nr.14  privind aprobarea concesionarii directe a 

suprafetei  de 86,37 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta 

cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 G3,  proprietatea d-lor 

Leţcanu Monica si Leţcanu Cătălin-Ionuţ. 

 

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 

Arhitectul Șef). 

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

5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectelor ? Dacă nu 

sunt discuții, rog pe domnul…invit pe doamna consilier Dinu…Se trece la procedura de 

vot secret și o invit pe doamna consilier Dinu Ioana- Raluca să prezinte…să se 

desfășoare procedura de vot secret. 

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

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectele de hotărâre  nr.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 

 Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

                                         1. Consilieri prezenţi -20 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -19 

 
Nr.    

crt. PROIECTUL  CARE S-A VOTAT 
            NUMĂR VOTURI 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ+  

ABȚINERI 

 NULE 

1.  6. Proiect de hotărâre  privind    aprobarea 

concesionarii directe a suprafetei  de 55,68 m.p. 

teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce 

reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din 

Str. Izvoare, nr. 129 R1,  proprietatea d-nei 

Teleagă Liliana – Mihaela 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

  19         0  0 
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2.  7. Proiect de hotărâre    privind aprobarea 

concesionarii directe a suprafetei  de 82,21 m.p. 

teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce 

reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din 

Str. Izvoare, nr. 129 M2,  proprietatea d-lor 

Silimon Valentin și Silimon Ana – Alina 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

  19         0  0 

3.  8. Proiect de hotărâre   privind aprobarea 

concesionarii directe a suprafetei  de 78,84 m.p. 

teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce 

reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din 

Str. Izvoare, nr. 129 E1,  proprietatea d-lor Parnic 

Laurențiu și Parnic Niculina  

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

  19        0  0 

4.  9. Proiect de hotărâre   privind aprobarea 

concesionarii directe a suprafetei  de 82,24  m.p. 

teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce 

reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din 

Str. Izvoare, nr. 129 O1,  proprietatea d-lor Conțu 

Claudiu – Gheorghiță și Conțu Bianca – Oana 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

  19        0  0 

5.  10. Proiect de hotărâre   privind aprobarea 

concesionarii directe a suprafetei de 55,39 m.p. 

teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce 

reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din 

Str. Izvoare, nr. 129 R3,  proprietatea d-nei 

Manasă Cornelia – Silvia 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

  19        0  0 
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6.  11. Proiect de hotărâre  aprobarea concesionarii 

directe a suprafetei  de 81,89 m.p. teren 

proprietate privata a Municipiului Bacau ce 

reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din 

Str. Izvoare, nr. 129 P1,  proprietatea d-lor 

Corobană Claudiu si Corobană Ileana  

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

  19        0  0 

7.  12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea 

concesionarii directe a suprafetei de 82,30 m.p. 

teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce 

reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din 

Str. Izvoare, nr. 129 F3,  proprietatea d-lor Căuş 

Costel si Căuş Mirela-Geanina 

   Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

  19        0  0 

8.  13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

concesionarii directe a suprafeței de 81,08 mp 

teren proprietate privată a municipiului Bacău ce 

reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din 

str. Izvoare, nr. 129 F1, proprietatea d-lor 

Bîrjovanu Neculai și Bîrjovanu Mihaela 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

  19        0  0 

9.  14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

concesionarii directe a suprafetei  de 86,37 m.p. 

teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce 

reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din 

Str. Izvoare, nr. 129 G3,  proprietatea d-lor 

Leţcanu Monica si Leţcanu Cătălin-Ionuţ 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

  19        0  0 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Cine este pentru a se continua ședința ? 

Da ? Nu prea avem… 

 

15. (fost 31) Se trece la punctul 15 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu 
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Clubul Sportiv Regional de Șah ”Nord – Est”, în vederea realizării în comun a Cupei 

Municipiului Bacău la Șah 2019, în perioada 15 – 17 noiembrie 2019. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Putem continua ședința. Cred că e și pe 

timpul dumneavoastră. Nu faceți nimic, îl rugați frumos să vină. Nu știe că s-a terminat 

votul, probabil.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect de hotărâre privind asocierea 

Municipiului Bacău cu Clubul Sportiv Regional de Șah ”Nord – Est”, în vederea 

realizării în comun a Cupei Municipiului Bacău la Șah 2019, în perioada 15 – 17 

noiembrie 2019.  

 

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 

Direcția Economică). 

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

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului? Are 

cuvântul domnul consilier local Ghingheș Cristian. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Da, e a nu știu câta oară când întreb asta, 

dar mă simt nevoit  pentru că aș vrea să susțin un astfel de proiect, însă, din păcate, nu 

voi putea dacă banii vor fi decontați după aceeași regulă, adică mai întâi se fac 

cheltuielile și apoi se rambursează acestea. Vreau să vă aduc la cunoștință, mai ales 

dumneavoastră domnule secretar, care ați apărat aceste asocieri directe și la un moment 

dat nu veți mai putea spune că nu știați legea, sau că nu erați prin sală, sau că erați în 

afara sălii, sau că erați în concediu, vreau să vă aduc la cunoștință că a mai ieșit o 

condamnare, tot cu asocierile directe zilele trecute. Atât. De asta mă voi abține la acest 

proiect ca la toate asocierile directe ce presupun alocare financiară de bani la 

rambursare. Dacă ar fi făcut cheltuielile Municipiul Bacău, atunci da, se numea asociere 

directă și era legală. Așa este finanțare nerambursabilă acordată fără concurs de 

proiecte. 

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

uitați…vă referiți la Timișoara ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și la Timișoara și la Constanța, sunt mai 

multe spețe în această privință. 

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

dar vedeți că diferă total. Întâmplător cunosc foarte bine… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-  Bun. Eu v-am spus. Când o să… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

…au fost discutate în forurile profesionale și la vremea respectivă și noi am ridicat 

obiecțiuni la modul cum s-a procedat acolo. Numai că acolo era o finanțare anuală și 

multianuală, nu se referau la niște evenimente stricte și precise. 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- E același lucru, să știți. Și eu am făcut o 

cercetare în țară cu privire la finanțările nerambursabile. Pot număra pe degetele de la o 

mână UAT-urile care fac aceste asocieri directe sub această formă. Dar vom discuta în 

forurile nu profesionale, ci arhi-profesionale despre aceste finanțări. Tocmai de asta îmi 

pare rău, eu trebuie să mă abțin, chiar dacă aș susține un astfel de proiect, ca la toate 

celelalte asocieri directe. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnul Huluță. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Eu… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Scuzați-mă, de la ALDE. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Fiind un joc de masă și un joc frumos, eu 

votez cu două mâini, dar rog și colegii liberali să voteze pentru că nu mi se pare că 

există un…nu există un conflict de interese având în vedere că un coleg de-al dumnealor 

se ocupă de un astfel de sport inteligent. Vă rog să votați și dumneavoastră, stimați 

liberali. Vă mulțumesc. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Eram în discuție. Așa este normal, domnule 

Huluță.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule Miclăuș, vă rugăm… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Dumneavoastră ați prins alte vremuri în viața 

asta, dar într-o Românie normală așa este decent, și  moral, și legal. Atâta timp cât 

există o suspiciune cu privire la faptul că vom fi…nu vom fi imparțiali, asta este decizia 

noastră și trebuie să ne-o respectați. Vedeți-vă de treburile dumneavoastră din ALDE. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule Miclăuș, eu apreciez foarte mult 

postura dumneavoastră. Dumneavoastră nu erați, dar eu m-aș fi așteptat la aceeași 

conduită și în subiectul KFC, de la colegii dumneavoastră. Dar asta e altă discuție. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Are cuvântul doamna… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar nu era cu direcție la dumneavoastră,  

dumneavoastră nu ați fost prezent. Mă refer la ceilalți colegi. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Are cuvântul doamna consilier PSD, 

Dinu Ioana- Raluca. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Eu am o întrebare, mulțumesc, strict tehnică 

către domnul secretar. Nu cred că se pune problema, dar pornind de la premisa și de la 

faptul că domnii consilieri PNL se abțin de la vot din motive de…pur juridice, vreau să 

întreb dacă băiatul meu care participă la concursuri de șah de mult timp, va participa la 

acest concurs de șah, bănuiesc că nu-i nici un conflict de interese ca eu să susțin acest 

proiect. Nu, domnule consilier…domnule secretar? Dar nu-i o părere…Stați un picuț, că 

nu-i…Nu, dar stați puțin. Mi se pare, domnule secretar, nu-i chiar important, acum să 

rămână totuși pe bandă. Până la urmă eu ce fac ? Nu susțin un proiect la care copilul 

meu își dorește să participe ? Poate și alți copii ai colegilor noștri doresc să participe. 

Poate se îmbolnăvește și nu mai participă până atunci, doamne ferește, Vreau să-mi 

spu…adică dacă este să fie incompatibilitate să…Menționăm exact, numai un picuț… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Doamna consilier, dacă… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Să menționăm articolul… 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

…dacă dumneavoastră aveți acum, în momentul acesta, convingerea că fiul 

dumneavoastră va participa la un eveniment, la o finanțare făcută de Municipiul Bacău 

și va beneficia în vreun fel… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Păi nu, nu știu dacă beneficiază…Că dacă o 

să câștige un premiu, o să beneficieze, dacă nu, pleacă acasă. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Deci, dacă va beneficia într-un fel de acesta, din punctul meu de vedere, este să vă 

abțineți. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Domnule secretar… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Dumneavoastră…este efectiv la dumneavoastră alternativa asta. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Am înțeles. Îmi cer scuze, nu-i… nu vreau… 

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

ce să vă spun ? 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Eu am înțeles și vă mulțumesc pentru poziția 

dumneavoastră personală. Eu vreau să vă întreb dacă în Codul administrativ există 

specificat un articol cu un subpunct în care trebuie să menționăm să rămână pe bandă. 

Pentru că așa, numai ne abținem la orice. Dacă, poate, facem un concurs de bicicletă și 

un domn consilier vrea să participe sau îi participă soția…Dacă nu există în Codul 

administrativ un articol, nu mă voi abține de la acest vot. Vreau doar să știu dacă există 

în Cod. Așa…Eu vă mulțumesc oricum pentru poziția dumneavoastră personală. 

Mulțumesc. Puteți… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Imediat o să vă spun și asta. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Vă întreb dacă ar fi indicat să facem o 

pauză de cinci minute. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Nu, haideți să supunem la vot că probabil nu 

există un articol. Eu mulțumesc oricum. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Am înțeles că trebuie să rămânem, 

rămânem, dar să aflăm răspunsul de la domnul secretar. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Există un articol ? Că-i important de… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Votează și doamna consilier, nu trebuie 

să știe clar ? 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Poate copilul meu câștigă vreun premiu, o 

să fie rambursat financiar, nu pot să-i zic : ”Nu lua banii”. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Cornel, verifică în 163, te rog, acum, la Incompatibilități și… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Dinu, e simplu, vă abțineți. Eu am 

mai citit practică…am mai citit… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Stați puțin… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Am citit practica ANI, vă abțineți, e simplu. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Domnule consilier, în primul rând nu-i 

moral să mă abțin, poate băiețelul meu până la momentul concursului… 



   

59 
 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Eu v-am spus cum e legal, acum… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Dar de ce să fie legal, că nu-i un beneficiu. 

Eu nu știu dacă va fi un beneficiu material pentru mine sau familia mea. Dacă nu câștigă 

nimic… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar aveți elementele să puteți să prevedeți 

un astfel de beneficiu. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Inclusiv faptul că băiatul dumneavoastră participă la acel eveniment financiar… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Bănuiesc, bănuiesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

…prin votul dumneavoastră este o situație care vă pune într-o anumită….conflict de 

interese. Deci, domnul avocat Miclăuș este avocat în penal, dați-o încolo. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Este beneficiar direct, să zicem, dacă participă. 

Dacă nu participă nu aveți nici o problemă. Dacă parti…dacă dorește să participe, 

elegant ar fi ca dumneavoastră, și legal, să nu participați la vot. Pentru că beneficiază un 

membru al familiei de un proiect pe care dumneavoastră îl susțineți sau nu. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Atunci, domnii…în urma concluziilor pe 

care o au domnul avocat și domnul secretar mă voi abține de la vot, pentru că băiețelul 

meu a mai participat la concursuri și probabil își va dori să participe și la acest concurs. 

Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Dacă nu mai sunt discuții asupra 

proiectului…Are cuvântul domnul consilier…domnul viceprimar Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Aceste lucruri trebuiau clarificate 

demult. Aceste lucruri erau în măsura secretarului să ne spună. Eu vă pun o problemă: 

noi plătim la SOMA gunoiul, da ? Eu votez pentru plată sau nu, că beneficiez că-mi 

ridică și mie gunoiul. Răspundeți-mi, răspundeți-mi domnule secretar. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule Scripăț, aia se întâmplă în baza 

unui act normativ. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule…domnule Scripăț… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Încurcăm borcanele. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Reparăm o stradă… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Competența… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Pe care circul și eu… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Competența dumneavoastră și experiența administrativă… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-  E un beneficiu ? Da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

…au fost întotdeauna un exemplu pentru mine… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Dumneavoastră folosiți… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

…dar eu nu aveam cum să am previziuni… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- …să 

știu că băiețelul doamnei Dinu participă la acea competiție. Dar, pe viitor, să știți că o să 

vorbesc cu fiecare ce intenție are pentru anul următor și probabil voi reuși să fac asta. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule secretar… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule Scripăț… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Domnul consilier, haideți să încheiem. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Pentru dumneavoastră, orice. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Miștocăreala asta-i ieftină. 

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

nu e miștocăreală. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Reparăm o stradă, circul pe ea. Eu sunt 

în conflict de interese după domnul secretar. Păi ce Dumnezeu, chiar nu mai judecăm ? 

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

mașina instituției sau fără, circulați ? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- 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 Nu participă 

la vot   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
X   

3. BOTOI ROMICĂ X   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN Nu participă 

la vot   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Nu participă 

la vot   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN   X 

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Nu participă 

la vot   

13. LUCA VASILE X   
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Cu 12 voturi ”pentru”, 6 neparticipări la vot și 2 abțineri proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

 16. (fost 30) Se trece la punctul 16 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu 

Asociația ”Centrul Daniel”, în vederea realizării în comun a competiției de talente ”Eu 

vreau să fiu o STEA”, în perioada 22 – 23 noiembrie 2019. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiectul de hotărâre privind asocierea 

Municipiului Bacău cu Asociația ”Centrul Daniel”, în vederea realizării în comun a 

competiției de talente ”Eu vreau să fiu o STEA”, în perioada 22 – 23 noiembrie 2019.  

De asemenea, voi face un amendament ca urmare a solicitării înaintate de către Centrul 

”Daniel”, primită în data de 08.11, propun următorul amendament :se modifică articolul 

2 aliniatul 2 la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația 

”Centrul Daniel” în vederea realizării în comun a competiției de talente ”Eu vreau să fiu 

o stea” în perioada 22 – 23 noiembrie 2019 și va avea următorul conținut : articol 2 

punct 2i- ”Locația în care se va desfășura evenimentul este Teatrul Municipal Bacovia, 

iar Gala de premiere va avea loc la Teatrul de vară ”Radu Beligan” în data de 

23.11.2019 ora16”. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Supunem amendamentul domnului primar la vot. 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE- Amendamente la pr…Comentarii la 

proiect, domnule secretar ? Discuții ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

După ce supunem amendamentul, imediat. Deci, cine este pentru ? Pentru amendament 

cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

14. MICLĂUŞ DANIEL Nu participă 

la vot   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA Nu participă 

la vot   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   X 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 12 - 2 
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Cu 15 voturi ”pentru” și 5 abțineri amendamentul domnului primar a fost adoptat. 

 

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 , Direcția 

Economică și Compartimentul Învățământ, Cultură, Sănătate). 

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

5).  

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Discuții asupra proiectului ? Are 

cuvântul doamna consilier Raluca Năstase. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – Stimate domnule primar, o să vă rog 

să-mi permiteți să trec în revistă câteva chestiuni legate de acest proiect. Această 

Asociație a depus un proiect pe Legea 350 în iunie, dacă nu mă înșel, denumit ”Stea 

printre stele” și în concursul de proiecte nu a obținut punctajul necesar, în concluzie  nu 

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   X 

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 15 - 5 
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a fost selectat pentru finanțare. În ședința trecută, aceeași Asociație depune același 

proiect pentru finanțare directă, același titlu de proiect, se numea tot ”Stea printre stele”. 

De data aceasta, în ședința trecută, după cum știți, nu am mai apucat să votăm acest 

proiect și să discutăm despre el. Din ședința trecută și până astăzi, Asociația și-a 

modificat puțin proiectul – i-a schimbat titlul și a schimbat câteva chestiuni pe acolo, 

dar pe fond rămâne același proiect și aceeași problematică, adică: dânșii au depus un 

proiect în iunie, nu a fost selectat pentru că nu a avut punctaj, acum vin la o asociere 

directă pentru a obține finanțare. În altă ordine de idei, aș vrea să vă atrag atenția că la 

pagina doi din proiect aveți o sumă de 35.450 lei, da, în expunerea de motive, dacă nu 

mă înșel, nu-l am în față. La pagina patru contribuția Municipiului este de 27.300 lei, 

adică sunt niște neconcordanțe între sumele pe care dumneavoastră intenționați să le 

acordați prin finanțare acestei asociații. La pagina 13 din proiect, în referatul Direcției 

Economice apare titlul proiectului ”Stea printre stele”, domnule primar. Cine a întocmit 

acest referat, nu știu ce a gândit, s-a gândit la proiectul de săptămâna trecută, la acest 

proiect aș vrea chiar să ne răspundă cine a întocmit proiectul, despre ce e vorba acolo. 

Acum eu vă întreb concret: dacă cineva se duce cu aceste trei proiecte în fața unui 

procuror și i le prezintă, ce credeți că spune acel procuror despre problematica aceasta, 

da ? Finanțare în iunie - n-a îndeplinit punctaj, vine săptămâna trecută cu un proiect cu 

denumirea ”Stea printre stele”, vine acum cu denumirea ”Eu vreau să fiu o stea”, fiind 

aproximativ aceleași proiecte. Neconcordanțe în sume, preluare de titluri de proiect de 

săptămâna trecută… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Am înțeles. Am înțeles, nu mai repetați, am 

înțeles. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – Ca o observație, domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- O să rog colegii din aparatul de specialitate… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE- Numai puțin, că n-am terminat, mai 

am o frază. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ați mai spus odată. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE- Susțin, susținem… Proiectul este un 

proiect bun, dar rugămintea mea către Asociația ”Daniel” este să-și pună mintea la 

contribuție, să scrie proiecte corecte. Noi vrem să-i ajutăm să-și facă…să-și 

îndeplinească obiectivele, dar nu în acest mod. Adică ceea ce… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Mulțumim, doamna consilier… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – Această succesiune de proiecte este 

total nelegală, după părerea mea. Și aici o să vă rog să vă exprimați și să-mi spună cine 

a întocmit acest referat de la Direcția Economică. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Mulțumim, doamna consilier. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – Ce s-a întâmplat. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Dau dreptul la replică domnului primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu e nici un drept la replică. Am să-l rog pe 

domnul secretar să vă dea toate explicațiile de natură juridică. 

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

situație de fapt, proiectul pe 350 prevedea un program care se întindea pe o perioadă 

mult mai mare. Dumnealor, nu că nu au întrunit punctajul, au fost respinși pentru 
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eligibilitate, pentru că era o problemă de vârstă de copii, acolo. Deci, acel…pe 350 era 

un program, aici este un eveniment. Diferența este clară și o face inclusiv instanța de 

judecată în câteva spețe din practica judiciară care am scos-o…care le-am scos. Bun, 

problema este alta. Faptul că s-a schimbat titlul de la un proiect la altul, nu văd care e 

problema. Doar că să nu existe suspiciuni și aici vă dau dreptate. Tot dumneavoastră 

spuneți că acel proiect este de fapt un proiect bun și veniți în întâmpinarea lui. Deci… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – Este, dar nu e întocmit cum trebuie. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI - 

…avem în față un proiect care privește strict un eveniment, eveniment care să fie 

finanțat în parteneriat…în asociație cu Municipiul Bacău și care îndeplinește din punct 

de vedere economic, juridic, toate condițiile. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da, dacă nu…Domnul Cristian 

Ghingheș, vă rog. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Da, o recomandare prietenească, mai ales 

pentru primarul Necula. Și așa aveți o grămadă de probleme pe linia asta, vă recomand 

să retrageți proiectul de pe ordinea de zi pentru că este nelegal și la fel și pentru 

consilierii locali, dacă nu vrem să ajungem cu toții la beciul domnesc. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE- Și vă rog și lămuririle privind 

diferențele de sume dintre pagina doi și pagina…vă spun îndată care, da, pagina patru. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Am rugămintea la doamna director… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – În pagina doi aveți 35 de mii… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …economic…Am înțeles. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – Da ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Am înțeles, doamnă, am înțeles. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – Scuze, dar nu vă enervați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dar nu mă enervez, dar… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – Că poate nu pricepem. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …o luați a treia oară de la capăt și așa pierdem 

mult timp. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – Bine, haideți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Doamna director, vă rog frumos să ne lămuriți. 

Doamna Director Economic Mariana Zamfir – Suma alocată de la buget a fost 

corectată la 27.300. Din eroare, probabil în expunerea de motive a rămas suma inițială. 

Dar suma alocată de la bugetul local este de 27.300, a fost rectificată propunerea. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Având în vedere toate aceste erori și toate aceste 

probleme ridicate, voi retrage de pe ordinea de zi prezentul proiect. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Nu, dar, domnule 

primar, putem face un amendament să corectăm suma, în expunere, dacă a rămas. Dar 

proiectul de HCL este întocmit corect, suma alocată de la bugetul Municipiului Bacău ? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-  Este dreptul inițiatorului de a-și retrage 

proiectul. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – A, nu. Era o propunere. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Am luat act de retragerea proiectului. 
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Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU – Și am făcut o propunere. E vorba de un 

centru care se ocupă de mulți ani de copiii cu dizabilități și care n-a … 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Doamna consilier, vă rog să mă credeți că știu. 

Am toată considerația pentru ceea ce prestează, dar uitați ce fel de probleme s-au ridicat.  

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Domnule primar, avem certitudinea că veniți 

cu el corectat la următoarea ședință extraordinară ? 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU – Întrebarea care era…Am văzut că 

desfășurarea proiectului este între 22-23 noiembrie. Mai sunt două săptămâni. Întrebarea 

care…este o greșeală executivă, asta am înțeles, o eroare. Întrebarea care voiam să o 

adresez dumneavoastră și domnului secretar: putem corecta, legal bineînțeles, această 

eroare printr-un amendament, ca să putem supune la vot proiectul sau nu ? Asta 

era…pur tehnic. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Deci, în primul rând, din punctul de vedere al directorului… din punct de vedere legal, 

nu avem nici o problemă. Doamnă, din punct de vedere legal, nu e nici o problemă. Din 

punct de vedere economic, sunt niște erori care trebuie verificate. Punct. Și atunci, 

domnul primar, ca să verifice acele erori, l-a retras de pe ordinea de zi. La următoarea 

ședință va fi pus cu acele erori verificate.  

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Domnule secretar, cu tot respectul… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NASTASE – Și atenție, referatul… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Numai un picuț… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NASTASE – Doamna consilier… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU – Am înțeles… Numai o secundă, vă rog. De 

la doamna director am înțeles că nu este decât o eroare de redactare, adică într-o parte 

apare, pagina întâi, apare 37 de mii… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NASTASE- Și mai e o eroare pe care doamna nu o 

tratează… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU – Stai să lămurim… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NASTASE – …în referat. E foarte important. 

Referatul se referă la proiectul de săptămâna trecută, atenție. Susținem, repet, îi ajutăm 

pe copiii aceștia, dar haideți să-i ajutăm legal, ca să nu pățim ceea ce spune domnul 

Ghingheș. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Eu nu v-am contrazis. Singurul lucru pe care 

am întrebat: una este o eroare de redactare de două cifre… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Eu știu că… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU-…una este să nu…să fie mai multe probleme 

și să le…Asta a fost întrebarea, că s-au mai corectat erori de redactare printr-un 

amendament. Este totuși un proiect, mă rog, important din punct de vedere social. Asta 

era. Voiam să fiu lămurită. Atât tehnic, nu… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Nici la copiii cu autism nu găsim înțelegere 

oare ? Nici pentru copiii cu autism ? Hai, măi, las-o. Lăsați-o, că se poate corecta. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- Domnule Huluță, dacă 

domnul primar își menține punctul de vedere de a retrage de pe ordinea de zi proiectul, 

discutăm degeaba.  
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Asta voiam să anunț. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Deci asta aș dori să îl 

întrebăm pe domnul primar. Adică, vă mențineți opinia conform căreia retrageți 

proiectul de pe ordinea de zi ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – V-am mai spus, în vederea îndreptării, corectării, 

verificării tuturor acestor… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Atunci nu are rost să 

mai găsim soluții astăzi, acum. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da, bun… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Știu că există o… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Conform spuselor domnului… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Intenția unei ședințe extraordinare și eu aș 

vrea să se…după ce se corectează toată și dacă timpul permite, să o regăsim pe ordinea 

de zi. Eu asta vă rog. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Deci, din spusele domnului primar 

proiectul a fost retras, proiectul numărul 16 a fost retras de pe ordinea de zi.  

 

17. (fost 3) Se trece la punctul 17 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  transmiterea dreptului de 

concesiune prevazut in unele contracte de concesionare. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de un proiect privind transmiterea 

dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. 

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 

Arhitectul Șef). 

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 îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-  

E vot secret. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da, se trece la procedura de vot secret. 

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

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului 

de concesiune prevazut in unele contracte de concesionare. 

 Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

                                         1. Consilieri prezenţi -20 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -20 



   

67 
 

Nr. 

Crt. PROIECTUL  CARE S-A VOTAT 

NUMAR VOTURI 

PENTRU ÎMPOTRIVA/ 

ABTINERI 

NULE 

1. ART. 1 –  (1) Se aproba transmiterea 

dreptului de concesiune prevazut in 

Contractul de Concesionare nr. 

32525/16.09.2005, incheiat pentru suprafata 

de 28,44 m.p. teren din Municipiul Bacau, de 

la dl. Iftimie Florin, la d-na Patriche Elena.  

S- a adoptat.       

18 2 0 

                (2.1.) Se aproba transmiterea 

dreptului de concesiune prevazut in 

Contractul de Concesionare nr. 

68719/10.03.2016, incheiat pentru suprafata 

de 6,80 m.p. teren din Municipiul Bacau, de 

la -nii Mîşcă Danuţ si Mîşcă Mihaela, la dl. 

Oprea Gabriel-Mihai. 

 S- a adoptat. 

18 2 0 

                 (2.2.) Se aproba schimbarea 

destinatiei stabilita initial pentru suprafata de 

6,80 m.p. teren din ‘Locuinta” in “spatiu 

prestari servicii - salon de infrumusetare”. S- 

a adoptat. 

18 2 0 

                 (2.3.) Se aproba redeventa in suma 

de 438,7979 lei/an, indexata la nivelul anului 

fiscal 2019 pentru suprafata de 6,80 m.p. 

teren, stabilita conform Hotararii Consiliului 

Local al Municipiului Bacau nr. 

309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de 

calcul a taxei minime anuale de 

concesionare, potrivit Legii nr. 50/1991, 

privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicata, actualizata.  

S- a adoptat. 

18 2 0 

               (3) Se aproba transmiterea dreptului 

de concesiune prevazut in Contractele de 

Concesionare nr. 69194/05.06.2019 si nr. 

69195/05.06.2019, incheiate pentru 

suprafetele de 46,00 m.p. si 9,405 m.p. teren 

18 2 0 
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proprietate privata a Municipiul Bacau, de la 

dl. Luncanu Mihai-Catalin, la    d-nii 

Luncanu Matei-Stefan si Luncanu Dragos, in 

cote de ½  pentru fiecare, asistati de legatar 

universal Nastasa Anca-Iuliana. 

S- a adoptat. 

               (4) Se aproba transmiterea dreptului 

de concesiune prevazut in Contractul de 

Concesionare nr. 68850 din 06.04.2016, asa 

cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 

68994/19.04.2019, pentru suprafata de 31,80 

m.p. teren de la d-nii Palea Valentin si Palea 

Ana-Carina la dl. Pascal Mihai-Andrei. 

 S- a adoptat. 

18 2 0 

 

 

2. 

ART. 2 – Se imputerniceste dl. Primar al 

Municipiului Bacau sa semneze contractele 

de concesionare cu proprietarii constructiilor. 

ART. 3 – Primarul Municipiului Bacau va 

aduce la indeplinire prezenta hotarare prin 

Arhitectul Sef al Municipiului Bacau – 

Compartiment Evidenta Concesionari. 

ART. 4 – Prezenta hotarare va fi comunicata 

persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui 

Primar al Municipiului Bacau, 

Compartimentului Evidenta Concesionari si 

Compartimentului Evidenta Incasari Debite. 

ART. 5 – Prin grija d-lui Secretar General al 

Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi 

comunicata la Institutia Prefectului – Judetul 

Bacau, in vederea verificarii legalitatii. 

 S- a adoptat. 

18 2 0 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Bună ziua, reluăm lucrările ședinței de 

consiliu local cu… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU – Haideți să facem… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da, cu proiectul numărul 18, fostul 

proiect numărul patru care a fost retras de pe ordinea de zi. Continuăm și am o 

propunere cu proiectul numărul 19 și 20 și am o propunere pentru dumneavoastră: fiind 

proiecte cu aceeași…cu același obiectiv în dezbatere, propun să le votăm la pachet.  
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19. și 20. (foste 6 și 7) Se trece la punctele 19 și 20  ale ordinii de zi şi Domnul 

Preşedinte de şedinţă Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin 

NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 19 

privind  aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68882 

din 05.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-na Chioreanu Rodica, reprezentant 

legal al C.M.I. DR. Chioreanu Rodica  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a 

terenului  aferent din Municipiul Bacau, str. Martir Horia, nr. 1 și proiectul de hotărâre 

nr. 20 privind  prelungirea duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68532 

din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA Horubeț Didina, reprezentant 

legal al C.M.I. DR. Horubeț Didina  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a 

terenului  aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68882 din 05.05.2011, incheiat intre 

Municipiul Bacau si D-na Chioreanu Rodica, reprezentant legal al C.M.I. DR. 

Chioreanu Rodica  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a terenului  aferent 

din Municipiul Bacau, str. Martir Horia, nr. 1 și proiect de hotărâre privind aprobarea 

prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68532 din 24.05.2011, 

incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA Horubeț Didina, reprezentant legal al C.M.I. 

DR. Horubeț Didina  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a terenului  aferent 

din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Favorabil. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Supun aprobării dumneavoastră votarea 

pachetelor…proiectelor șase și șapte din vechea ordine de zi, actual 19 și 20. Deci, 

supun votului dumneavoastră. Cine este pentru ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Acum supunem la vot votarea împreună, domnule… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da. Cine este pentru ? 

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   



   

70 
 

 

Cu 20 de  voturi ”pentru” a fost aprobată propunerea făcută. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții, rog pe domnul secretar să trecem la procedura de vot secret. 

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

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 19 privind aprobarea 

prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68882 din 05.05.2011, 

incheiat intre Municipiul Bacau si D-na Chioreanu Rodica, reprezentant legal al C.M.I. 

DR. Chioreanu Rodica  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a terenului  

aferent din Municipiul Bacau, str. Martir Horia, nr. 1 și proiect de hotărâre nr. 20 

privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68532 

din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA Horubeț Didina, reprezentant 

legal al C.M.I. DR. Horubeț Didina  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a 

terenului  aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A. 

 Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
                                                        

   1. Consilieri prezenţi -20 

                                        2. Numărul consilierilor care au votat -20 

 
Nr.    

crt. PROIECTUL  CARE S-A VOTAT 
            NUMĂR VOTURI 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ+  

ABȚINERI 

 NULE 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA X   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

10. HULUȚĂ GHIORGHE 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 20 - - 
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1.  19. Proiect de hotărâre  privind    aprobarea 

prelungirii duratei prevazuta in Contractul de 

concesionare nr. 68882 din 05.05.2011, incheiat 

intre Municipiul Bacau si D-na Chioreanu 

Rodica, reprezentant legal al C.M.I. DR. 

Chioreanu Rodica  pentru  spatiul cu destinatia 

cabinet  medical  si a terenului  aferent din 

Municipiul Bacau, str. Martir Horia, nr. 1 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

   20             0    0 

2.  20. Proiect de hotărâre  privind  prelungirii 

duratei prevazuta in Contractul de concesionare 

nr. 68532 din 24.05.2011, incheiat intre 

Municipiul Bacau si D-NA Horubeț Didina, 

reprezentant legal al C.M.I. DR. Horubeț 

Didina  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  

medical  si a terenului  aferent din Municipiul 

Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

- S-a adoptat 

   20           0    0 

 

21. (fost 18)  Se trece la punctul 21 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea și completarea HCL 

nr. 72/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de 

Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, 

la Bazinul de Înot Bacău în perioada martie – aprilie 2019. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea HCL nr. 72/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu 

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor 

evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău în perioada martie – aprilie 2019. 

 

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 

Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri). 

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

5). 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții, rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot. 

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: 

 

 

 

 

 

Cu 19 de  voturi ”pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre numărul 21. 

 

 

22. (fost 19)  Se trece la punctul 22 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE X   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
X   

3. BOTOI ROMICĂ Ieșit din sală   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA X   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

10. HULUȚĂ GHIORGHE 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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expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei 

prevazuta in Contractul de concesionare nr. 17704 din 03.10.1994, asa cum a fost 

modificat prin Actul Aditional nr. 69570 din 23.12.2013, incheiat intre Municipiul 

Bacau si S.C. CRIZANTEMA S.R.L. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 17704 din 03.10.1994, 

asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69570 din 23.12.2013, incheiat intre 

Municipiul Bacau si S.C. CRIZANTEMA S.R.L. 

 

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 

Arhitectul Șef). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului ? Se trece la 

procedura de vot secret.  

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

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 17704 din 03.10.1994, asa cum a fost 

modificat prin Actul Aditional nr. 69570 din 23.12.2013, incheiat intre Municipiul 

Bacau si S.C. CRIZANTEMA S.R.L. 

 Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

                                1. Consilieri prezenţi -20 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -19 

 
Nr.    

crt.    PROIECTUL CARE S-A  VOTAT 
        NUMĂR VOTURI 
PENTRU  ÎMPOTRIVĂ 

+ABȚINERI 

 NULE 

1. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

prelungirii duratei prevazuta in Contractul de 

concesionare nr. 17704 din 03.10.1994, asa 

cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 

69570 din 23.12.2013, incheiat intre 

Municipiul Bacau si S.C. CRIZANTEMA 

S.R.L.  

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

– S-a adoptat 

   18        1  0 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- În continuare, am o propunere de făcut 

pentru proiectele 23, 24 și 25 de pe actuala ordine de zi, fostele proiecte 21, 22 și 23, 
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pentru a fi votate la pachet, obiectul acestor proiecte fiind aproape identic – de 

concesionare a unor…nu, de…privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de 

servitute legală către Delgaz Grid SA. Supun la vot propunerea pe care am făcut-o, de a 

fi votate proiectele 23, 24 și 25 de pe ordinea de zi actuală de a fi votate la pachet.  

Cine este pentru ? 

Împotrivă ?  

Se abține cineva ?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

 

 

 

 

Cu 20 voturi ”pentru” propunerea a fost aprobată. 

 

23, 24, 25. (foste 21, 22, 23)  Se trece la punctele 23, 24 și 25 ale ordinii de zi şi 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin 

NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 23 

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 X   

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 20 - - 
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privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid 

S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, proiectul de hotărâre  nr. 24 

privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 289/ 2019 prin care s-a 

aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra 

unor suprafeţe de teren situate în Bacău și proiectul de hotărâre nr. 25 privind 

modificarea și completarea HCL nr. 131/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de 

servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Este vorba de proiect privind aprobarea 

dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor 

suprafeţe de teren. Pe de altă parte, vreau totuși să vă atrag atenția că în unul dintre 

proiecte, chiar dacă are Delgaz Grid în interior, e vorba de îndreptare eroare materială. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA- Aici cer o lămurire la domnul secretar,  

dacă am putea să le votăm la pachet sau nu. 

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

da, au același obiect, aceeași… 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – Nu, dar să ne explice domnul primar 

în ce constă eroarea, ca să înțelegem. Că ați zis că e o eroare acolo. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Eroare materială. Nu-i vreo cheie a… 

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

20 și 21 le putem vota la pachet pentru că au același obiect…21 și 23, astea cred că, nu? 

21 nu are același obiect cu 23 ? Care 25 ? Că nu-i 25… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Facem rectificare, vom vota 

fiecare…vom prezenta și vota fiecare proiect în parte. Mulțumesc. Deci votăm fiecare 

proiect în parte. Mulțumesc.  

 

23. (fost 21) Se trece la punctul 23 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de 

servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren 

situate în Bacău.  

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Proiectul numărul 21de dinainte de domnul 

Dănilă, privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz 

Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în municipiul Bacău.  

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, 

Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Drumuri 

Publice). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2, 3 și 5). 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții, trecem la procedura de vot secret. 

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

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea 

dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor 

suprafeţe de teren situate în Bacău.  

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 1. Consilieri prezenţi -20 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -19 

 
Nr.    

crt. 
      PROIECTUL CARE S-A  VOTAT 

                NUMĂR VOTURI 
  PENTRU  ÎMPOTRIVĂ 

+ABȚINERI 

  NULE 

1.  23. Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

dreptului de uz, de servitute și de servitute legală 

către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de 

teren situate în Bacău.  

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

  19       0  0 

 

24. (fost 22) Se trece la punctul 24 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale 

strecurată în HCL nr. 289/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de 

servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Domnule primar, dar spuneați că ne 

grăbim. Haideți puțin, stăm în sală la fiecare proiect. Avem ședință de consiliu local. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU – Domnule președinte de ședință, o 

intervenție scurtă am. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA – Da, vă rog, doamna consilier. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU – Am o rugăminte către domnul primar și 

către domnul secretar. Ne angajăm ca votul la voturile secrete la următoarele două 

proiecte, procedura de vot să meargă foarte repede și vă rugăm, nu mai părăsiți sala, ca 

să nu mai avem atâtea pauze. Timpul este prețios atât pentru noi, cât și pentru 

dumneavoastră. E păcat să avem timpi morți. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mă bucur că veți reuși această procedură. Sunt 

gata să dau curs oricărei cereri pe care o faceți dumneavoastră. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU – Mulțumesc, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect privind îndreptarea erorii materiale 

strecurată în HCL nr. 289/ 2019.  
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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 

Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2, 3 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului ? dacă nu 

sunt discuții, se trece la procedura de vot secret. 

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

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale strecurată în HCL nr. 289/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de 

servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren 

situate în Bacău. 

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 1. Consilieri prezenţi -20 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -20 

 
Nr. 

crt. PREVEDEREA CARE S-A VOTAT 
        NUMĂR VOTURI 
PENTRU IMPOTRIVA +  

ABTINERI 

   NULE 

1.  24. Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale Strecurată  în HCL nr. 289/ 2019 prin care 

s-a aprobat dreptul de uz, de  servitute și de servitute 

legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe 

de teren situate în Bacău  

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

- S-a adoptat 

 20      0      0 

 

 

25. (fost 23) Se trece la punctul 25 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 

nr. 131/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. 

asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Proiectul numărul 23 din ordinea de zi normală. 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 131/ 2019. 

 

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 

Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului). 
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Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2, 3 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții, se trece la procedura 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 și 

completarea HCL nr. 131/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către 

Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

 1. Consilieri prezenţi -20 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -19 

 
Nr. 

crt. PROIECTUL CARE S-A VOTAT 
        NUMĂR VOTURI 
PENTRU ÎMPOTRIVA+  

ABTINERI + 

NULE 

1.  25. Proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea HCL nr. 131/ 2019 prin care s-a aprobat 

dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra 

unor suprafeţe de teren situate în Bacău 

 Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL  

MUNICIPIULUI BACĂU 

– S-a adoptat 
 

 19     0   0 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Am o propunere de făcut pentru 

dumneavoastră: dacă putem continua ședința, prezentând…Da, mulțumesc. Supun 

discuției punctul 26 de pe ordinea de zi, fostul punct numărul 28. 

 

26. (fost 28) Se trece la punctul 26 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind dezlipirea unui teren în suprafață 

de 12 m.p. situat în Bacău, str. Erou Gheorghe Rusu nr.2. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect privind dezlipirea unui teren în suprafață 

de 12 m.p. situat în Bacău, str. Erou Gheorghe Rusu nr.2. 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da, am o rugăminte la dumneavoastră, 

să-l așteptăm pe domnul secretar, e într-o legătură cu Prefectura privind alegerile 

prezidențiale, ceva de organizare acolo și necesită să discute la telefon. 

Domnul Corneliu GAVRILESCU – Domnule președinte… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- După expunerea făcută de domnul 

primar… 

Domnul Corneliu GAVRILESCU – Domnule președinte… 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – …îl invit pe domnul secretar Ovidiu 

Popovici să prezinte avizul la proiectul de hotărâre. 

Domnul Corneliu GAVRILESCU- Pentru proiectul suspus dezbaterii atât avizul 

domnului secretar, cât și al Direcției Juridice sunt favorabile.  

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

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

Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniu). 

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, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Corneliu GAVRILESCU- Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ?  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Întreabă care se abține, că n-au notat abținerile. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Dar care sunt ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Pentru că trebuie să le consemnăm, de asta. N-au apucat doamnele. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Mai faceți odată….da, am rugămintea la 

dumneavoastră, dat fiind faptul că a sosit și domnul secretar, să reluăm procedura de 

vot. Îl rog pe domnul secretar să supună proiectul la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Reluăm procedura de vot. Deci, cine este pentru ? Deci ”pentru” domnule Ghingheș, 

da? Deci 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   X 

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   
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Cu 14 voturi ”pentru”  și 6 abțineri proiectul de hotărâre s-a adoptat. 

 

27. (fost 1) Se trece la punctul 27 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani în 

vederea continuării prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute în 

contractul nr. 68838/ 12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate de 

nefinalizarea contractului de lucrari nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL 

ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investitii „SPITAL 

MUNICIPAL BACAU”. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de 

proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani în vederea continuării prestării 

serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute în contractul nr. 68838/ 

12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de 

lucrari nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- 

INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investitii „SPITAL MUNICIPAL 

BACAU”. Doamna director Buzdugan vă poate sta la dispoziție pentru orice lămuriri 

necesare. 

 

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 

Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului). 

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, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

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 - 6 
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Se abține cineva ? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 20 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

28. (fost 2)  Se trece la punctul 28 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 16/ 2019 prin 

care s-a aprobat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau de 

reprezentare în anul 2019. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 

16/ 2019 prin care s-a aprobat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de 

asistenţă şi/ sau de reprezentare în anul 2019. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Favorabil.  

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 X   

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 20 - - 
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Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

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

Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat). 

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 ?  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Aș dori eu să mă înscriu la cuvânt. Am cerut o 

situație la Serviciul Juridic cu privire la situația tuturor dosarelor aflate pe rolul 

instanțelor din Bacău și nu numai și contractele de asistență juridică încheiate cu 

cabinetele de avocat și nu am primit până acum nici un răspuns în sensul acesta. 

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

ați cerut-o și se lucrează… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Ieri la ședință. 

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

lucrează și o s-o primiți. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Atunci noi ne abținem cu privire la acest 

proiect. Liberalii, urmând să…când o să primim situația, o să ne pronunțăm pe acest 

proiect. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA-  Mai sunt discuții asupra proiectului ? 

Domnul viceprimar Ștefan. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN- Da, domnule președinte, la fel am să 

procedez și eu. Eu am trimis această adresă cred că de vreo 10 zile la Direcția Juridică, 

nici eu n-am primit. Vreau să vă anunț, domnule primar, că, până nu vom primi această 

situație, nu voi mai semna nici un referat cu privire la alocarea sumelor de bani către cei 

care au contracte de servicii cu UAT Bacău. Așteptăm să vedem contractele la zi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Fără nici un fel de problemă. Am să rog colegii 

de la Direcția Juridică să pună la dispoziție toate aceste documente. Dacă nu mă înșel, 

este vorba de un proiect… prezentul proiect de hotărâre se referă la faptul că suntem 

datori, practic, dacă nu mă înșel și aici am să rog colegii să mă corecteze, cu o sumă de 

39.000 de lei în urma…sau 36.000 de lei în urma câștigării unui dosar de către Rațiu & 

Rațiu, un dosar câștigat în cuantum de 700.000 de lei. Deci 700.000 lei câștigați pentru 

Municipiul Bacău și contravaloarea prestațiilor serviciilor avocațiale încheiat înainte de 

venirea mea, din ceea ce știu, e vorba de 36.000 de lei cu recuperarea tuturor 

cheltuielilor. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Dacă nu mai sunt discuții asupra 

proiectului, rog pe domnul secretar să supună la vot. 

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: 
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Cu 11 voturi ”pentru ” și 9 abțineri proiectul a fost adoptat. 

 

29. (fost 20) Se trece la punctul 29 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  plata cotizaţiei de membru a 

municipiului Bacău către Asociaţia  Administratorilor de Piețe din România pentru anul 

2019. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  ….. (lipsesc 28 de secunde din  înregistrare  ) 

 

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, Direcția 

Economică și Direcția Piețelor). 

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

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   X 

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 11 - 9 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții asupra proiectului, 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: 

 

Cu 20 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

30. (fost 33) Se trece la punctul 30 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern ale Centrului Bugetar Creșe 

Bacău. 

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 X   

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 20 - - 
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Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Este vorba de proiect de hotărâre privind  

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern ale 

Centrului Bugetar Creșe Bacău. Pentru orice detalii doamna director, domnișoara 

director vă stă la dispoziție.  

 

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 

Centrul Bugetar Creșe). 

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? Are 

cuvântul domnul viceprimar Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – O discuție colaterală proiectului, dar 

ține tot de creșe. Deci, pe Martir Horea sau Radu Negru… cum se cheamă acolo, 

doamna Doina ? Cum se cheamă creșa aia ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Ați mers împreună ? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Da, domnule primar, am mers 

împreună. Nu la creșă. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR – Grădinița 29. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Urmare a unei solicitări și vreau să vă 

atenționez că lipsesc cinci geamuri. Mi se pare anormal. De vreo trei luni un director și 

cu conducerea fac demersuri și nu reușim să înlocuim niște geamuri, acum în prag de… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ați făcut demersuri ? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Ce demersuri ? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Întrebați-l pe domnul Chindruș. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, sunteți 

viceprimar… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Domnule primar, nu suntem nici la 

anchetă și nici cercetare. Suntem capabili să punem imediat patru sau cinci geamuri la o 

grădiniță ? Da, domnule primar, nu așa priviți, că vă duceți și pupați copiii și le sărutați 

mămicile și îi felicitați. Sunt sparte niște geamuri. Cât să stăm ? Din august s-au făcut 

demersuri. Le pun eu astăzi, domnule primar. Sunteți mulțumit ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Păi, vă rog.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Vă rog. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Ce dracu tot… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Are cuvântul și celălalt viceprimar, 

domnul Ștefan. 
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Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN – Domnule primar, acolo este vorba de 

Grădinița 29 care aparține școlii ”Mihail Sadoveanu”. Într-adevăr, acolo e o problemă 

cu efracția, sunt spargeri dese și trebuie urgent puse geamurile, dar la fel de urgent 

trebuie găsită o soluție să facem gard acolo, să facem perimetrul, pentru că este foarte 

expusă. Cred că sunt trei – patru – cinci spargeri pe an. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Tot domnul viceprimar Scripăț se va ocupa. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Ne ducem împreună, domnule primar. 

Dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Și cu doamna consilier. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Și cu doamna consilier, care e o doamnă 

deosebită și mai ține un pic la băcăuani. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN – Dar îl rugăm pe domnul Chindruș să 

aprobe referatul școlii ”Mihail Sadoveanu” privind împrejmuirea acestei unități de 

învățământ.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- Referitor la împrejmuire… 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN – Acoperișul pe Investiții. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Referitor la împrejmuire, trebuie pentru…dacă e 

să respectăm un pic, cât de cât legea… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – O fac tot eu, domnule… 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Irofte, numai puțin ca să lămuresc pe 

toată lumea. Trebuie să discutăm de o rectificare bugetară în care să introducem în 

capitolul ”Investiții” acel gard. Pe de altă parte, avem varianta de reparații. Mi-aș fi 

dorit ca domnul viceprimar, având în vedere că are atribuții de situații de urgență, putea 

reprezenta o situație de urgență, să fi cunoscut această problemă și să fi luat demersuri 

până acum. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – O duceți într-o zonă care nu vă 

caracterizează și nu vă face bine. Sunt patru sau cinci geamuri sparte, le putem 

înlocui…Că ce vreți dumneavoastră și unde trimiteți subiectul și săgețile către mine, nu 

știu… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule viceprimar, v-am mai dat un ordin, 

puteți să acționați și de unul singur. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu puteți să dați decât dispoziții, ordine 

nu dați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Îmi cer scuze, vă dau dispoziție. Vă dau 

dispoziție, dar nu vă simțiți supărat. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Dar nu mă simt, dar văd cum tratați 

problemele minore ale Bacăului. Patru geamuri, din august. Și cu ce trimiteri și cu ce 

vreți… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mă bucur că ați intrat din acea stare verde și ați 

ajuns într-o stare reactivă . 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Și cu sala de sport de la Liceul Sportiv, 

domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun, haideți… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Din 15 mai ați promis. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Ați mai spus…ați mai spus minciuni și data 

trecută și n-am mai avut timp să vă răspund. Sala de sport de la Liceul Sportiv se 

apropie de finalizare, da ? Habar n-aveți ce se întâmplă acolo. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Ne-ați mințit că pe 15 iunie e terminată, 

domnule primar. Ca și insula. Ați terminat insula cumva ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Din partea…din păcate, sunt o serie de probleme 

de natură tehnică  care vor fi soluționate, domnule viceprimar. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Sunteți un brav primar al Municipiului 

Bacău. Vă mulțumesc. Știam asta. Să rămână pe bandă. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Dacă nu mai sunt discuții asupra 

proiectului, rog pe domnul secretar 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: 

 

Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE X   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
X   

3. BOTOI ROMICĂ 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 X   

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 20 - - 
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31. (fost 36) Se trece la punctul 31 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  completarea HCL nr. 343/ 2019 

prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 

Bacău pentru anul şcolar 2019 – 2020. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri locali, înainte 

de a da citire proiectului de hotărâre, vă pot informa cu privire la acele geamuri. O să 

facem verificări și disponibilitatea Centrului Bugetar de acolo, să vedem pe ”Reparații” 

dacă au cheltuieli sau nu au cheltuieli. Nu mă refeream la Centrul Bugetar Creșe, mă 

refeream la ”Sadoveanu”. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 343/ 2019. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Favorabil.  

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală). 

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, se trece la procedura de vot secret. 

 

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

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 

343/ 2019 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului 

Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

municipiul Bacău pentru anul şcolar 2019 – 2020. 

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 1. Consilieri prezenţi -20 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -20 

 
Nr. 

crt. 
PREVEDEREA CARE S-A VOTAT 

NUMAR VOTURI  

PENTRU 
 ÎMPOTRIVA/ 

ABTINERI 
 NULE 

1.  

ART. 1. – Se completează numerele curente 29, 30 și 32 

din Anexa la HCL nr. 346/ 2019 și vor avea următorul 

cuprins: 

 

 

   

29 
Liceul Tehnologic  

„Grigore Antipa", str. H. 

Ghingheș Cristian 
20 0 0 

Crețu Cătălin 
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Coandă, nr. 7 

C.A. = 13 membri 

- S-a adoptat 

Dragomir Doina 

30 

Colegiul Tehnic de 

Comunicaţii „Nicolae 

Vasilescu-Karpen", str. 

Mioriţei, nr. 76-  

C.A. =  13 membri 

- S-a adoptat 

Enula Pricopoaea 

Huluță Ghiorghe 

Năstase Maria 

Raluca 

 32 

Colegiul „Mihai 

Eminescu", str. M. 

Eminescu, nr. 35 

C.A. = 13 membri 

- S-a adoptat 

Enula Pricopoaea 

Huluță Ghiorghe 

Năstase Maria 

Raluca 

2 

ART. 2. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la  

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul 

Cabinet Primar. 

ART. 3. – Hotărârea va fi comunicată Serviciului 

Cabinet Primar, Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, 

persoanelor și unităților de învățământ  menționate la 

art. 1. 

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului 

Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal 

Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității.-  

S-a adoptat 

20 0 0 

 

32. (fost 37) Se trece la punctul 32 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre de aprobare a Raportului aferent 

trimestrului III 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a 

aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), 

perioada 2019 – 2023”. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Proiect privind Raportul aferent trimestrului III 

2019…Domnule, domnule, dar lăsați-mă domnule Irofte acum.  

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

am zis ceva eu ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule Irofte… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule Irofte, glumă de prost gust a fost declarația dumneavoastră la DNA, domnule 

Scripăț…domnule Irofte…Gluma dumneavoastră de prost gust a fost declarația 

dumneavoastră la DNA, când m-ați plasat într-un loc în care nu am fost, da ? 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA - Dar chiar nu avem loc… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Vedeți-vă de treabă, că nu v-a băgat nimeni în seamă. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Rugămintea mea, să revenim la ordinea 

de zi. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Domnule consilier 

Irofte, dar…Domnule președinte de ședință, permiteți să intervin ? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Da, poftiți. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule consilier Irofte, 

la ce glume proaste vă referiți, vă rog frumos ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Căutam un număr de telefon. Vreți să verificați în telefon dacă făceam poze sau nu ? 

Haideți, vă rog frumos… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Știți care e ideea, 

domnule secretar… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cred că întindeți pelteaua prea mult, domnule Irofte. Credeți-mă. 

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

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

văd că domnul Scripăț vă instruiește în a fi în…la începutul fiecărei ședințe și vă sfătuiți 

prin anticamere ce fel de declarație să dați la Poliție, da ? Vedeți-vă de treabă…Da, 

eram acolo și am auzit, domnule Scripăț. Deci, vedeți-vă de treabă. Ați fost la DNA și 

ați dat declarație că am fost într-un anumit context, undeva unde nu am fost. Vedeți că 

pot, încă, să vă fac și o plângere pentru mărturie mincinoasă. Stați în banca 

dumneavoastră și vedeți-vă de treabă. 

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

departe de a-mi asuma rolul de mediator în acest conflict, știm foarte bine faptul că 

poate exagerăm uneori cu atitudinea ironică. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- N-a 

fost nici un fel de atitudine… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, atenție, pe voturile 

consilierilor locali… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Doamna Cristina… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- …inclusiv 

dumneavoastră poate ați înregistrat niște beneficii. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Doamna…doamna Pravăț… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Pe voturile domnului 

Irofte. 

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

timp cât eu… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, ideea este că… 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI - 

…nu m-am adresat în nici un fel acestui domn, n-am făcut nici o remarcă, nici un gest, 

nu cred că este cazul să fiu interpelat. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu, lăudat. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu sunteți interpelat, 

dar… 

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

domnul Scripăț, vă rog frumos să mai aveți grijă la limbaj. Știu că aveți o creștere 

aleasă, dar îmi pare rău… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Domnule secretar, nu-i 

ok. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Mulțumesc… 

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

ok, doamnă ?  

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-  Știți cum văd eu 

lucrurile ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -  

Doamna Pravăț, dar adineauri nu l-ați auzit că m-a făcut ”jigodie”? 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi, asta zic…eu ce-am 

spus ? Mai ușor cu ironia și dumneavoastră și domnul Scripăț. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Adică eu să stau să ascult aberațiile domnului Scripăț și ale domnului Irofte ? Dar nu vă 

supărați… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Am zis că ironia nu-și are 

locul aici. 

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

poate… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Nici a dumneavoastră, 

nici a domnului Scripăț. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI - 

…eu nu vorbesc cu nici o ironie. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Nici a domnului Scripăț. 

Nici a dumneavoastră. 

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

la el nu e ironie, la el e proastă creștere. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Haideți să încetăm, vă rog eu…  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Haideți să încetăm și să trecem la 

ordinea de zi…  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - … că suntem la consiliul local. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- …și-l rog pe domnul primar să prezinte 

expunerea de motive la proiectul 32, fostul proiect numărul 37 de pe ordinea de zi. Asta 

am spus și mai înainte: îl rog pe domnul primar să prezinte expunerea de motive la 

proiectul numărul 32, fostul proiect numărul 37. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului III 2019 privind 

stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul 

Bacău”. Luați în calcul, doamnelor și domnilor consilieri locali, că suntem fotografiați 

tot timpul. Nu-i nici o problemă. 

 

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 

Compartimentul Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului). 

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 ? Da, 

doamna consilier Pravăț Cristina. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Am remarcat pe 

parcursul proiectului că este adusă în discuție…sau este adus în discuție impactul 

favorabil pe care-l va avea asupra mediului realizarea variantei ocolitoare a  

municipiului Bacău și în acest context cred că ar fi important să anunțăm faptul că 

tocmai s-a semnat contractul de execuție pentru pista aeroportului din Bacău, un 

contract finanțat din fonduri europene, în valoare de 35 milioane de euro. Mulțumesc. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Domnule președinte, mă scuzați. Putem să 

revenim la ordinea de zi ? 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Apropo de investițiile 

fostului Guvern în municipiul Bacău. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, dar pe ordinea de zi apare altceva aici, 

nu știu. Nu ? Sunteți în altă ședință sau nu înțeleg ? A, ok. Sunteți la Consiliul Județean? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -  Dacă s-a semnat înseamnă că…ce Guvern 

avem acum ? Datorită Guvernului PNL. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Important este… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Datorită Guvernului PNL. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- La fel o să fie și cu șoseaua de centură. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Cum a venit ministrul PNL la Transporturi, s-a 

semnat contractul. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Stați că vine rândul 

Guvernului PNL. Datorită Guvernului, nu mai contează care. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă, campania electorală în 

altă parte. Vă rog, haideți să continuăm, da ? Haideți. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Aplicați ceea ce susțineți, 

domnule Scripăț, apropo de campanie electorală în timpul ședințelor. Domnule 

Ghingheș, mă scuzați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Are aceeași misiune și domnul Ghingheș, nu-i 

problemă. Pe aceleași repere. 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Dacă nu mai sunt discuții asupra 

proiectului de hotărâre… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Numai că le privim din direcții diferite, 

domnule primar. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Rog pe… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Sunteți în gravă eroare. De asta ați adus 

Bacăul aici după trei ani. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Putem reveni la ordinea de zi, vă rog, 

domnule președinte? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- 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: 

 

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE X   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
X   

3. BOTOI ROMICĂ 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 X   

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 Ieșit din sală   

 TOTAL 19 - - 
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33. (fost 29) Se trece la punctul 33 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Vasile Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 370/2017 

prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de 

membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE ŞI 

DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL 

nr. 370/2017 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în 

calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE 

ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău. Practic este vorba de numirea noului 

președinte al acestui grup. Membru, îmi cer scuze. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Favorabil.  

Compartimentul  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală). 

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 ? Doamna 

consilier Dinu Ioana- Raluca. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Da, mulțumesc. Voi fi scurtă. Am văzut în 

expunerea de motive propunerea pe care o avem aici: este doamna Arhitect Șef, doamna 

Diana Marin. O să vă anunț că grupul consilierilor locali PSD au o altă propunere. Noi 

considerăm faptul că doamna Arhitect Șef are ca prioritate și știm asta, în fiecare zi, 

relația cu cetățeanul, este deja implicată ca și membru sau coordonatoare în diverse 

proiecte pe fonduri europene sau consilii de administrație. Recent ne-a și declarat că la 

unul dintre proiecte, cel care a fost retras, a trebuit să se deplaseze dumneaei personal 

din cauză că este în deficit de personal. De aceea noi vom veni cu o nouă propunere, tot 

un coleg de-al dumneavoastră din primărie, domnul Ionel Fediuc, probabil cunoașteți, 

este consilier în gradul…cadrul Direcției de Iluminat și Drumuri. Dânsul a coordonat, 

din ce am văzut în CV-ul dumnealui, mai multe proiecte de dezvoltare strategică, de 

dezvoltare locală a zonelor marginalizate defavorizate, inclusiv Izvoare, deci probabil se 

va putea ocupa cu foarte multă dedicare și în cunoștință de cauză și de acest proiect în 

cadrul acestui GAL. Aceasta este propunerea noastră: domnul Ionel Fediuc. E un 

amendament, practic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule președinte, numai o secundă. Iarăși vă 

repet, chiar dacă aveți alte directive, am dreptul de a-mi exprima puncte de vedere cu 

privire la amendamentele consiliului local sau ale consilierilor. Deci, cu tot respectul 

pentru domnul Fediuc, este unul dintre cei mai performanți oameni pe care îi are 

Municipiul Bacău, dar vreau să luați în calcul faptul că eu înțeleg că cel care a dat 

directiva v-a și spus pe cine să alegeți, vreau să luați în calcul că domnul Fediuc este în 

momentul de față implicat într-unul dintre cele mai importante proiecte pe care le are 
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municipalitatea Bacău, este vorba de toată procedura privind refacerea sistemului de 

iluminat. O astfel de procedură deosebit de importantă cu privire la acest GAL ar trece 

cu mult nu peste capacitățile dumisale, dar am încurca foarte mult două proiecte 

deosebit de importante, fapt pentru care nu am nici un fel de problemă că cineva are 

probleme personale cu doamna Arhitect Șef, dar rog consiliul local să nu facă doar de 

dragul de a face propuneri, propuneri care sunt din Primăria Bacău și cu activitatea unor 

oameni pe care nu o cunosc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Alte discuții asupra proiectului ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Eu mi-am menținut amendamentul. Dacă 

trebuie să reformulez sau… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Să supunem la vot sau… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- O întrebare, mă scuzați, o întrebare cu 

privire la domnul Fediuc. L-ați întrebat înainte și…sau care a fost procedura, sunt 

curios…În afară de domnul Bogdănel, altceva ? Deci, care a fost procedura sau nu știu, 

cum ați ajuns la această concluzie ? Ați primit-o în plic ? Nu știu. 

Doamna Ionela - Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Deci, domnule Ghingheș, este 

amendamentul nostru la proiect… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Nu, dar sunt curios dacă în primul rând e 

de acord domnul Fediuc. 

Doamna Ionela - Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Au fost discuții în acest sens. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – La partid sau unde ? 

Doamna Ionela - Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Nu suntem la interogatoriu, 

domnule primar. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, dar unde au fost discuțiile ? Adică 

suntem și noi curioși, nu ? 

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

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- E vorba de GAL-ul care va gestiona fonduri 

de milioane de euro. 

Doamna Ionela - Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, executivul are 

o propunere, grupul politic PSD al consilierilor locali are altă propunere. Supunem la 

vot și vedem ce iese. Nu mai facem discuții. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Aș susține propunerea dumneavoastră dacă 

ați explica care a fost procedura, alte lucruri, nu știu. Cumva… 

Doamna Ionela - Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Ce procedură să fie, domnule 

Ghingheș ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule consilier, vreau să vă explic ceva. 

Atribuțiile unei persoane din aparatul propriu de lucru, indiferent unde se află, se dau 

doar de către primar. Dar, dacă se fac propuneri așa, doar de dragul de a se face 

propuneri, eu vă spun că nu este o propunere care să fie în favorabilitatea acestui grup 

de acțiune locală  deoarece domnul Fediuc este performant dar este extrem de implicat 

într-un proiect de foarte mari dimensiuni - 11 milioane de euro. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule primar, aceasta este o hotărâre de 

consiliu local, nu este o atribuție directă pe care domnul primar, în virtutea funcției 
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dumnealui, o atribuie unui membru din executiv. Vorbim de două lucruri diferite. Acolo 

unde ar trebui… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu, vorbim de același lucru, îmi cer scuze că vă 

întrerup. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Este hotărâre de consiliu. Și ne gândim că 

totuși… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Chiar dacă, nu putem de-acum prin hotărâre de 

consiliu să schimbăm stema României, doamna consilier. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Nu, aceasta nu suportă termen de 

comparație. Și în al doilea rând, nu cred că totuși un angajat din primărie este mai 

ocupat decât doamna Arhitect Șef. Dovadă faptul… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă rog, lăsați atacurile personale la doamna 

Arhitect Șef. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Nu sunt atacuri, lăsați-mă un pic… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă rog, vă rog. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule consilier…domnule primar, vă 

rog, nu sunt atacuri personale. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ba da, doamna consilier. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Am asistat…lăsați-mă doar să-mi 

argumentez această… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vă spun că nu este corect să faceți discuții de 

natură personală cu doamna Arhitect Șef în plenul ședinței de consiliu local. Nu-i 

corect. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Vă rog să mă lăsați să-mi argumentez… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ironiile pe care le aduceți… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU - …un punct de vedere… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …la adresa unei persoane care lucrează în 

aparatul propriu al primarului, nu mi se par juste. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Cu respect, v-am ascultat… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu, să fiu în locul dumneaei, v-aș da în judecată. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Asta va face dumneaei dacă va considera. 

Vă voi argumenta… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Eu sunt dator, în calitate de șef ierarhic, să nu 

permit să se întâmple asemenea chestiuni cu angajații din aparatul propriu. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Eu sunt…eu vreau să argumentez motivul 

pentru care… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, dar nu cu ironii. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- …noi am considerat… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu cu ironii, doamna consilier. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU – Nu cu ironii… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ba da, faceți ironii. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Noi am considerat…mă lăsați să vorbesc 

sau nu ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Depinde, dacă spunem și lucruri normale. 
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Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Atunci stăm până diseară așa… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Am o rugăminte pentru domnul 

primar, să se… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Doar să-mi argumentez. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Repet, atâta timp cât veți face ironii…  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Mulțumesc, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- … la adresa angajaților din Primăria Bacău… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ-  Care ironii, domnule 

primar ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …nu mi se pare corect să vă las în pace, așa că… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- La ce ironii vă referiți ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule primar, vă rog frumos să mă 

lăsați să termin, după care, dumneavoastră veți considera și cel mai bine cred că și 

doamna Arhitect Șef va considera dacă este o ironie sau nu. Știm și suntem… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ne dăm și noi seama ce înseamnă ironie sau nu. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Lăsați-mă…păi tocmai. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi tocmai. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Lăsați-mă întâi să vedeți dacă e ironie sau 

nu. Mă lăsați… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ați făcut deja. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Lăsați-mă să termin. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ați făcut deja, doamna consilier. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule primar, am rugămintea la 

dumneavoastră să o lăsați pe doamna consilier să-și exprime… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- De-a lungul… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- …părerea. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- …mai multor ședințe de consiliu local, din 

cauza unor erori materiale, îndreptări de diverse erori, de diverse tipuri, inclusiv la 

ultima la care am adresat câteva întrebări tehnice doamnei Arhitect Șef, au fost retrase 

la începutul ședinței, proiecte de pe ordinea de zi de către dumneavoastră, în care 

motivația era îndreptarea unor erori materiale, erori tehnice care vizau biroul 

Arhitectului, biroul de Urbanism, Direcției de Urbanism. Ce putem deduce de aici ? Că 

probabil… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Puteți deduce următorul aspect… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Lăsați-mă să termin. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Singurul în măsură. Haideți ca să vă lămuresc. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule…Nu, asta nu e…vorbeam de 

ironie. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă rog, vă rog, continuați. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Asta nu este nici o ironie. Dacă noi trebuie 

periodic să fim puși în fața retragerii intempestive a unui proiect de pe ordinea de zi din 

cauza unor erori, înseamnă că acolo, capacitatea…sau este un volum foarte mare de 

muncă pe care Biroul nu-l poate duce la bun sfârșit. Nu este absolut nici o ironie. A-i 

oferi sau a o …a-i da încă o temă sau încă o însărcinare, poate, doamnei Arhitect, nouă  
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n-i s-a consi…nouă…noi am considerat că este prea mult la acest moment. Asta e tot, 

nu este nici o ironie. Doamna Arhitect poate să spună dacă în declarația mea este o 

ironie. Acel Serviciu de Urbanism, periodic, în timpul ședinței, vă info…vă furnizează 

diverse informații asupra unor erori, ceea ce determină retragerea de către 

dumneavoastră a proiectelor de pe ordinea de zi. După care se îndreaptă aceste erori și 

reluăm la altă ședință. Nu cred că vreo ironie aici. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun. Deci, am înțeles. De fapt o sancționați 

printr-un proiect de hotărâre pe doamna Arhitect Șef. Am înțeles raționamentul 

dumneavoastră. Eu, repet, nu era discuția de doamna Arhitect Șef, era discuția de 

propunerea pe care o faceți dumneavoastră. Atributul de a face aceste propuneri rămâne 

în continuare apanajul primarului, deoarece propune pe cineva din aparatul propriu. 

Dacă dumneavoastră, v-am zis, vreți să faceți amendamente și cu stema României, s-o 

modificați, puteți să le faceți, nu-i nici un fel de problemă. Mai mult decât atât, s-a luat 

legătura cu domnul Ionel Fediuc și vă pot informa că dumnealui nu acceptă acest post. 

Repet, vreți să punem un om care este implicat în niște proiecte de mari dimensiuni și 

care nu-l mai poate duce și pe acesta? Mai mult decât atât, nu vreți să o votați pe 

doamna Arhitect Șef, să o sancționați pe dumneaei că nu vă place și nu răspunde la 

comenzile PSD-ului, am înțeles. Pe de altă parte, respingeți această procedură, 

respingeți această propunere prin votul dumneavoastră, urmând ca în următoarea ședință 

eu să v-o fac pe următoarea. Următoarea propunere. Dar vă mai atrag atenția și cu 

următorul aspect, în contextul în care veți decide iarăși la partid că nu-i bună nici 

următoarea propunere, că dacă nu facem de urgență aceste propuneri, suntem în situația 

de a pierde banii. Doar pentru că cineva vă dă directive proaste. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule președinte, o singură frază. Atât 

vreau să rămână pe stenograme și-n urechile și în conștiința tuturor: cuvântul 

”sancțiune” nu a fost folosit nici de mine și nici de nimeni dintre colegii mei, a fost 

folosit de domnul primar. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Înțelegem foarte bine ironiile, doamna consilier. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Doamna Pravăț. 

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

desemnăm astăzi prin acest proiect reprezentantul Municipiului Bacău în acest GAL. 

Cine desemnează reprezentanții municipiului Bacău …. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- La propunerea primarului. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ-  …în : consilii de 

administrație…La propunerea oricărui din sala asta… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- La propunerea primarului, doamna consilier. Nu 

le puteți face pe toate… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Desemnăm 

reprezentantul Municipiului Bacău…Nu, domnule primar, dar vreau să-mi spuneți care 

totuși, să rămână pe stenograme, la microfon, care e omul care dă directive ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți, doamnă! 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Nu, dar chiar vreau. 

Pentru că faceți niște acuzații și creați niște scenarii penibile, domnule primar. Sincer. 

( pe înregistrare  nu se aude ) 
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Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Haideți, domnule președinte, că stăm de 20 de minute 

pe o problemă care se putea rezolva într-un minut. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Are cuvântul domnul viceprimar… 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Haideți, vă rugăm. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- …după care domnul Crețu. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Mulțumesc, domnule președinte. 

Domnule primar, eu zic că aveți o propunere. Aș vrea să știu ce criterii ați avut la bază 

când ați desemnat persoana. Și eu sunt conștient că ambele propuneri sunt valoroase, 

atât doamna Arhitect, cât și domnul Fediuc, dar vreau să știu cu cine v-ați consultat, că 

eu ca viceprimar… nu m-a întrebat nimeni. Și atunci, fiind și din executiv…Da, nu 

râdeți domnule primar, că de aceea stăm aici și eu și domnul Scripăț, pentru că noi 

suntem viceprimari doar cu numele, nu participăm la decizii în UAT Bacău, eu cel puțin 

din vara lui 2017, domnul Scripăț mai nou… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dați-vă demisia, domnule. Cheltuiți banii 

băcăuanilor degeaba. Dați-vă demisia, n-aveți atribuții, e simplu. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Domnule Ghingheș, nu v-am 

întrerupt… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Tocmai ați recunoscut, tocmai ați 

recunoscut că stați degeaba. 3000 de euro pe lună. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Domnule Ghingheș, nu v-am 

întrerupt, da ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mă scuzați. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Nu-i mai mult decât treningurile pe 

care le vindeți dumneavoastră, pe banii părinților, pe la licee, da ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ce-ați spus ? Ce-ați spus ? 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, da, da. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ce-ați spus ? Încă odată. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Nu-i mai mult decât treningurile… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule Ștefan… 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN-…pe care le vindeți dumneavoastră… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule Ștefan, mai multă atenție… 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- …pe banii strânși din fondurile 

părinților, domnule Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mai multă atenție, că ne întâlnim în 

instanță. Eu am proiecte… 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, da, da. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- …și trăiesc din mediul privat, nu ca 

dumneavoastră, stau pe 3000 de euro fără atribuții. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Mergeți în instanță. Domnule…Nu  

v-am întrerupt, da ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Uitați-vă în declarația de avere, da? 

Dumneavoastră stați, cum ați recunoscut, pe 3000 de euro fără atribuții. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Lăsați, lăsați. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Lăsați vrăjeala. 
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Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Domnule primar… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- A, și vă mai puneți și prietenele pe la 

diverse structuri care au legături cu învățământul. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Domnule Ghingheș, aoleu ce v-am 

lovit! Aoleu, ce vă doare! Asta se vede că… spun adevărul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Care adevăr, domnule Scri…Ștefan ? 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Păi de ce mă atacați, domnule 

Ghingheș ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu v-am atacat. V-am spus. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Am pus o întrebare… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Stați pe 3000 de euro fără atribuții. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, mulțumesc. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- E simplu. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Domnule Ghingheș… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dați-vă demisia. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Domnule Ghingheș, e problema… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bye- bye. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN-…mea, nu e problema 

dumneavoastră, da ?  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Problema noastră, că stați degeaba pe banii 

băcăuanilor. Cum nu-i problema noastră ? 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Domnule Ghingheș, deci nu v-am 

întrerupt, da ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Continuați-vă sceneta. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Deci, domnule primar, care sunt 

criteriile de evaluare și ce a stat la baza selecționării doamnei arhitect? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Bun, dacă aș face și eu o glumă, dacă aș 

continua în tonul acesta de glumă, v-aș fi spus că v-am căutat dar nu v-am găsit la birou. 

Dar… 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Domnule primar, lăsați, lăsați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar…Păi nu, dar nu fac glume. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Faceți glume. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi nu, nu fac glume. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Faceți, faceți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu fac glume. Pe de altă parte, vreau să vă zic 

ceva. Domnule viceprimar, domnilor viceprimari, sunt singurul din această sală și eu, 

dar și domnul Ghingheș, care suntem aleși direct de către cetățeni. Nu scrie nicăieri în 

lege că trebuie să mă consult cu dumneavoastră când iau o decizie. Cel mult 

dumneavoastră puteți să ajutați pe baza dispozițiilor pe care le dați. Dacă…Pe care le 

dau eu. Pe de altă parte, vreau să vă explic că nu există o motivație în care eu să vă dau 

dumneavoastră nu știu ce criterii, le-am dat sau nu le-am dat. Dar haideți să vă exprim 

totuși care a fost… sau de ce am ajuns la această propunere. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Mulțumesc… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- În momentul în care…Păi, nu vreți să aflați ? 

Domnul viceprimar arde de nerăbdare. Deci, în momentul în care discuți despre Grupul 

de Acțiune Locală, haideți să încerc să vă informez oarecum că sunt convinși, mi-am dat 

seama din dezbaterile pe care le-ați făcut și dumneavoastră, dar și grupul consilierilor 

sau, în fine, doamna consilier Dinu, nu grupul consilierilor PSD, mi-am dat seama că nu 

știți foarte exact ce înseamnă acest Grup de Acțiune Locală, nici ce face, nici cu ce se 

mănâncă. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Ba știm, domnule. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ați avut senzația că e vreun fel de sinecură veselă 

în care cineva beneficiază și atunci v-ați gândit că o să fie altceva. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Când știam eu de GAL, 

dumneavoastră nu erați primar, domnule. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Exact, exact. Dar, până să vin eu primar… 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Vă poate confirma doamna Raluca 

Năstase aici. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Până să vin eu nu era nici un Grup de Acțiune 

Locală, domnule. Domnule viceprimar, nici pe asta n-o știți. Pe de altă parte, vreau să 

vă informez că acest Grup de Acțiune Locală, cu un proiect care a fost și cu un contract 

care a fost semnat de circa un an de zile, înseamnă practic șapte milioane de euro pentru 

zona defavorizată Letea - Izvoare. Pe de-o parte, patru milioane, circa patru milioane de 

euro înseamnă străzi, înseamnă investiții în infrastructură, înseamnă reabilitări de școli, 

înseamnă reabilitări de case. 

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

Domnul Primar Cosmin NECULA- Din acest punct de vedere este normal… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Îl rog pe domnul primar să sintetizeze. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …ca cel care gestionează aceste sistematizări… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule primar, fiți mai succint. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …să fie un arhitect. Dacă îmi închideți 

microfonul, voi veni în față și… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Dar când l-ați 

numit…Domnule primar, când l-ați numit pe domnul Lucian Bogdănel era arhitect ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Stați…Domnul Lucian Bogdănel a ajuns la 

etapa…a fost la etapa de scriere a proiectului, acum am ajuns la etapa de implementare. 

Am răspunsuri tot timpul la mine, doamna consilier. Pe de altă parte, dacă este să 

discutăm de reamenajări ale teritoriului în zonă, mi se pare normal ca un arhitect să se 

ocupe. Și cel care-l avem, singurul arhitect pe care îl avem în municipalitate este 

doamna Arhitect Șef, fie că vă convine, fie că nu vă convine. Pe de altă parte, pot să vă 

informez că numirea se face de către dumneavoastră, la propunerea primarului. Deci cel 

care face propuneri este primarul. Aveți calitatea de a refuza fără nici un fel de 

problemă, din motive personale, nepersonale, că aveți ceva cu doamna Arhitect, că nu 

răspunde la comenzi, că nu vă face ce vreți dumneavoastră. Dar propunerea rămâne în 

continuare apanajul primarului, cum rămâne propunerea și de modificare de bugete, 

rectificare, de creare a bugetului, de organigramă și de multe asemenea chestiuni. A face 

amendamente din acest punct de vedere, cu alte persoane, din punctul meu de vedere 
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trece de cadrul juridic al acestui tip de proiect. Dar aici ne poate lămuri domnul secretar 

sau aparatul de specialitate. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Da, doamna Dinu. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Un singur lucru, într-o frază scurtă. Mă 

adresez direct domnului primar, legat de ce a spus de mine. Eu, spre deosebire de 

dumneavoastră, n-am să instig niciodată la dat în judecată. Că nimănui nu i-ar place să 

meargă pe la poliție. În rest, în schimb, vreau să vă spun că nu vă onorează să faceți 

afirmații în numele meu, ce cred eu, ce vorbesc eu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna consilier, sunteți la apogeul… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Eu n-am făcut… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sunteți la apogeul unor, din punctul meu de 

vedere, unor adresabilități incorecte față de un funcționar public. O țineți langa de două 

luni de zile agresând într-un fel…bineînțeles, din punct de vedere verbal, Arhitectul Șef 

al orașului. Nu mi se pare normal ca să continuați pe acest ritm. Dumneavoastră ați spus 

doar același repertoriu, dând o sancțiune practic, prin această respingere, pe care 

încercați să o faceți sau nu. Discuția se referă doar la numirea unui om. Nu o vreți, nu 

mai justificați prin ironii de ce nu o vreți pe doamna Arhitect Șef. Atât și punct. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Diferența de… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu e vorba de judecată penală, nu am instigat să 

vă ducă cineva la poliție, sub nici o formă. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Diferența între monologul meu și al 

dumneavoastră au auzit-o  toți. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Da, are cuvântul domnul Crețu. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Uite arhitect. Nu-l puneți pe domnul 

Crețu ? 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU – Nu, mulțumesc, domnule Scripăț. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Iar n-ați înțeles ? Nu poate fi din consiliul local. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna arhitect, din punct de vedere al 

timpului și al disponibilității dumneavoastră ca și angajat al primăriei, aveți timp în a vă 

implica în reprezentarea Municipiului în acest GAL ? 

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Pentru ocazia implementării unor proiecte 

benefice pentru zonă, da. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Mulțumesc. Aș vrea să mai îmi spuneți 

un aspect, pentru că s-a acuzat un pic partea de autorizare. Departamentul de Urbanism 

are atribuțiuni de control în teritoriu sau doar Disciplina în Construcții din cadrul 

Poliției Locale au acest…? 

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN – Întreaga structură a Urbanismului - Direcția 

Arhitect Șef  nu are trecut în nici o fișă a postului, în nici un Regulament de Organizare 

și Funcționare deplasarea pe teren. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Mulțumesc. 

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Colaborăm cu cei de la Disciplina în 

Construcții, Poliția Locală. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Știți cumva câte persoane sunt la 

Disciplina în Construcții ? 
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Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Cinci. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Cinci persoane pe tot municipiul, nu ? 

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Da. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Înțeleg. De ce vreau să fac precizarea 

asta? Toate neregulile pe care dumneavoastră le-ați sesizat țin de execuția în teren. Din 

cunoștințele mele, de când am avut tangență cu Primăria Bacău, Primăria Bacău,  prin 

personalul din Direcția de Urbanism, nu face vizite în teritoriu pentru a verifica 

documentațiile respective. Dar asta nu vă împiedică pe dumneavoastră, consilierii PSD, 

să mergeți la fiecare amplasament de fiecare dată când apare un proiect și să analizați 

fiecare cu expertiza pe care o deține. Lucrul acesta ar simplifica un pic și votul și 

decizia pe care am putea-o lua aici mult mai profesionist. Faptul că acuzăm acum 

Departamentul de Urbanism, care, credeți-mă, nu funcționează așa cum mi-aș dori eu, 

dar nu funcționează pentru că este subdimensionat, pentru că a moștenit niște metehne 

care n-aș vrea să le mai dezvolt aici și nu participă nimeni să dezvoltăm un pic 

departamentul ăsta care ne poate rezolva o zonă…Care ne poate rezolva o zonă de 

investiții în municipiul Bacău foarte oportună. Prin urmare, haideți să nu lovim în 

Departamentul de Urbanism cum că aduce niște proiecte, pentru că poate nu este cazul 

să dăm în ei. Poate trebuie vorbit în altă parte. Prin urmare, dacă doamna arhitect are 

disponibilitatea asta din punct de vedere profesional, mi se pare mult mai aplicat un 

profesionist pe domeniul arhitecturii și urbanismului într-un GAL care are proiecte cu 

precădere pe partea de infrastructură și dezvoltarea unei logistici care ne poate ajuta în 

dezvoltarea acelei zone, decât să vină cineva care poate are experiență pe fonduri 

europene dar, cu siguranță, nu cred că va fi împiedicat să vină să participe. Dar, până la 

urmă, vorbim de un reprezentant. Eu aș mai face o precizare. Eu înțeleg că în acel GAL 

vor fi niște bani. Și niște bani mulți. Haideți să profesionalizăm acel board care va lua 

decizii. Haideți să nu mai punem oameni care sunt ba cu un partid politic sau sunt mai 

ușor de controlat. Haideți să mergem pe partea de meritocrație, nu pe partea de 

apartenență politică. Vă mulțumesc. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar nu, cu siguranță ceea 

ce ați afirmat mai devreme nu are legătură cu propunerea doamnei consilier Dinu. 

Domnul Ionel Fediuc n-are apartenență politică sub nici o formă la partidul care îl 

propune acum aici, da ? V-a și spus, v-a și confirmat domnul primar că este un real 

profesionist, deci, ca idee, încercați să conduceți discuția într-o zonă total nefondată. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Nu, discuția a fost vizavi de acuzele 

aduse Departamentului de Urbanism care nu prea se leagă. Acum, iarăși, îmi cer 

scuze… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu se leagă…Domnule 

Crețu, mă scuzați, atât vă întreb: câte PUZ-uri, PUD-uri s-au retras de pe ordinea de zi ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule consilier… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu neapărat din cauza 

unei vizite…lipsei unei vizite. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …nu intrați în jocul ăsta. Până acum ceva timp 

aveau o treabă cu domnul administrator public. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Dar până să… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- Acum a intrat doamna arhitect. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Dar câte PUZ-uri, PUD-uri, 

concesionări, închirieri și alte genuri…și alte proiecte de genul acesta le-ați contestat 

dumneavoastră pe motive tehnice ? Eu vă spun : niciunul. Și să îmi fie rușine, și acum 

mă pun pe mine cap de listă, de activitatea Comisiei 2 de la consiliul local. Care, 

credeți-mă, aia nu este Comisie care să gestioneze toate documentațiile pe care 

dumneavoastră, aici, în consiliu le criticați. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Bun, mulțumim domnule Crețu. 

Domnul secretar… 

Domnul Consilier Ilie BÂRZU – Aș avea o…Discutăm de mai bine de…Am înțeles că 

domnul nu-și dorește, înseamnă că dacă nu-și dorește, nu are rost să discutăm problema 

aceasta. Eu zic să supunem la vot…este o procedură de vot la această propunere, dacă 

nu trece… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vă propun să-l ascultăm și pe domnul secretar 

puțin. Poate ne luminează un pic din punct de vedere legal cum putem face propunerea. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Deci, prin acest proiect de hotărâre se stabilește că se înlocuiește domnul Lucian 

Bogdănel din calitatea de reprezentant al Municipiului Bacău. Calitatea de reprezentant 

al Municipiului Bacău o are o singură persoană. În conformitate cu articolul 154: 

”Primarul reprezintă Unitatea Administrativ Teritorială în relațiile cu alte autorități, cu 

persoanele fizice sau juridice române sau străine”, precum și în justiție. Astfel că 

primarului, aparținând exclusiv acea calitate de reprezentant al Municipiului, doar el 

poate propune ca un delegat sau un funcționar să reprezinte Municipiul Bacău. În al 

doilea rând, dacă analizăm puțin timpul și volumul de muncă al Compartimentului 

Arhitectului Șef în comparație cu schema și cu persoanele și cu statul de funcții, ar 

trebui să analizăm câte PUZ-uri au fost supuse aprobării, câte contracte de concesiune 

au fost supuse aprobării. Este o vorbă: ”Cine nu muncește, nu greșește”. Dacă stai 

degeaba, dacă stai degeaba sau vii o oră la serviciu nu ai cum să greșești, nu ai cum, dar 

în momentul în care ai la ușă zilnic cel puțin 20 de persoane, cum are doamna arhitect 

șef, când ai tot felul de presiuni și mă refer  din partea cetățenilor, nu vreau să fac în nici 

un fel, că eu nu intru  în nici un fel de joc politic și când, în ritmul de o ședință de 

consiliu local pe săptămână, ai de schimbat, de propus, de adus proiecte de hotărâre, eu 

cred că este imposibil să nu existe și erori.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Da, mulțumim, domnule secretar. 

Haideți că… 

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

asemenea, vreau să vă spun că potrivit Codului administrativ, numai șefii ierarhici 

superiori au dreptul să dea atribuții. Mai mult decât atât, în momentul în care domnul 

primar a propus-o  pe doamna arhitect șef, a întrebat-o dacă este de acord pentru că 

doamna arhitect șef putea să refuze, lucru care nu s-a întâmplat în cazul lui Ionel 

Fediuc. Deci avem acum, ne aflăm în situația în care domnul Ionel Fediuc a fost sunat 

de administratorul public, dacă este de acord și acesta a refuzat cu claritate.  

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ - dar oare de ce a refuzat?  
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –nu 

știu. De ce nu ați sunat înainte? 

Domnul Primar Cosmin NECULA -  vă repet că nu-l voi propune niciodată, că nu 

vreau să încurc două proiecte doar că vrea domnul nu știu care,  sau nu știu de pe unde, 

că nu-i mai dau numele.              

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA – mulțumesc. Cu scuzele de rigoare 

pentru domnul Ghingheș, sper să înțeleagă, dau cuvântul doamnei Pravăț Cristina, foarte 

scurt. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -  foarte pe scurt, două 

lucruri. Dacă este atributul domnului primar exclusiv, de ce se află proiectul pe ordinea 

de zi  astăzi…  

Domnul Primar Cosmin NECULA - patru minute, domnul consilier, o singură dată 

trebuie să vorbească consilierul local. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -  și doi, nu s-a respectat. Și 

doi, apropo de disponibilitatea doamnei arhitect. O să vă împărtășesc… 

Domnul Primar Cosmin NECULA -  eram convins că iarăși treaba cu doamna 

arhitect.… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -  nu, dar haideți să spunem 

lucrurilor pe nume că am ajuns să-i facem statuie doamnei arhitect… 

Domnul Primar Cosmin NECULA -  dar nu, nu, ce vreți, s-o bateți, s-o legați în…   

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -  nu, chiar eu nu vreau… 

Domnul Primar Cosmin NECULA -  …în piața publică? 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -  eu vreau să vă spun așa - 

de trei ori a fost…   

Domnul Primar Cosmin NECULA -  dacă erați în Roma antică o crucificați. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -  …s-a solicitat,…domnul    

primar, vă rog nu mă întrerupeți pe parcursul acestui…  

Domnul Primar Cosmin NECULA –ba vă întrerup, în momentul în care 

dumneavoastră atacați continuu… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -  domnul primar, nu 

aveți… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – continuu atacați funcționarii publici… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -  nu am atacat pe nimeni. 

Pur și simplu prezint o situație de fapt. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –…pe administratorul public, pe arhitectul șef, cu 

cine veți continua? 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul primar,  ok, vă las 

să terminați și după aia poate îmi prezint și eu punctul de vedere. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –continuați dar vedeți că hotărâți-vă să vorbiți 

doar patru minute. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -nu vreau decât să expun o 

situație de fapt. De trei ori am solicitat…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –lăsați-o la diverse, doamna… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul primar… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA –doamna consilier, dar la diverse, domnul 

președinte. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ - discutăm despre 

disponibilitatea unui om desemnat de dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –dar nu, nu suntem aici să analizăm  

disponibilitatea unui om.   

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –rugămintea mea este să o lăsați să își 

termine expunerea. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - când vă hotărâți să mă 

lăsați și pe mine să vorbesc să mă anunțați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –vă repet că nu suntem să analizăm activitatea 

oamenilor aici. La Diverse, dacă vreți, ne dăm cu părerea. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ -domnul primar, suntem 

consilieri locali și avem dreptul, da? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –la Diverse.     

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - …să expunem niște 

situații de fapt. Nu analizăm nimic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –expuneți la Diverse că nu-i în cadrul proiectului 

de hotărâre.  

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –vă rog lăsați să-și termine expunerea.     

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul primar mă lăsați 

să vorbesc? Mă lăsați să vorbesc? 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –vorbiți, doamna consilier. Domnule 

primar, insist să o lăsați. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - nu consider neapărat acest 

lucru, dar consider că e important ca cetățenii să cunoască situația de fapt. 

(Domnul Primar Cosmin NECULA vorbește în afara microfonului.) 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - mă lăsați să vorbesc? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –dacă reușiți, faceți-o. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - ok, poate reușiți să 

demonstrați că aveți cei șapte ani de acasă și mă lăsați să vorbesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –atâta timp cât dumneavoastră împreună cu grupul 

sau cu o parte din grup acuzați în continuu și atacați funcționarii publici… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul președinte de 

ședință, vă rog frumos să mă anunțați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –nu mi se pare normal. Să știți că nu mă poate 

bate, asta-i viața. Știu că v-ați dori la partid să fiu și bătut dar nu am cum. Ce să-mi 

facă? Ce o  să-mi facă? Nu-l mai acuzați pe domnul Luca Vasile. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan – tare îmi mai plângeți pe funcționari că 

acum un an ziceați că 80% la sută sunt incompetenți, domnul primar. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul primar, am 

martori colegi consilieri în sală. Vreau să vorbesc dacă mă lăsați, dacă nu, nu.   

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș –…..(vorbește în afara microfonului.) 

Domnul Primar Cosmin NECULA –bună dimineața, domnul vice. 
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Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - nu-i ok. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –îi laud mai demult, stați liniștit. 

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș –domnul primar, în campania din 2016 

voiați să dați afară funcționarii, … 

Domnul Primar Cosmin NECULA - domnul viceprimar… 

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș –după care ați zis că sunt incompetenți. 

Acum când mai sunt șase luni până la alegeri sunt extraordinari, așa au fost 

dintotdeauna, ok, numai că dumneavoastră sunteți dual.  

Domnul Primar Cosmin NECULA –oricum sunt mai competenți decât 

dumneavoastră, domnul viceprimar, stați liniștit.  

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul președinte, … 

Domnul Primar Cosmin NECULA –iar doamna arhitect…  

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș –noi suntem politicieni. Lăsați demagogia 

asta politicianistă și față de colegi și față de consilieri. Nu vă mai ține.  

Domnul Primar Cosmin NECULA –eu, în locul dumneavoastră, aș urma sfatul 

domnului Ghingheș. Sincer. 

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș –păi primul ați fi dumneavoastră care ar 

trebui să-l urmați. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ -30 de secunde vreau să 

vorbesc, domnul primar. Atât. Dacă am voie și dacă mă lăsați. Unu la mână - a fost 

interpelată de trei ori doamna…domnul Ghingheș, a fost interpelată de trei ori, s-a 

solicitat interpelarea doamnei arhitect … 

(Se vorbește în afara microfonului.) 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ - s-a solicitat interpelarea 

doamnei arhitect. Nu, ok. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -  mai respectăm ce am votat? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -  domnul primar, două secunde. Eu constat că în 

loc să vorbim despre grupul de acțiune locală, noi vorbim despre grupul de vorbărie 

locală. Sincer, adică ce înseamnă asta? Haideți să ne  rezumăm la asta. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul Miclăuș, am  fost 

considerați ca …   

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - grupul de vorbărie locală.   

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul Miclăuș, știți ce 

acuze s-au adus consilierilor PSD de către domnul primar? Ați remarcat. Unu la  mână -

trei…   

Domnul Primar Cosmin NECULA –ce acuze doamnă? 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - cum, ce acuze am adus? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –ce acuze, ia spuneți? 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - că agresăm verbal. 

Doamna arhitect șef, când v-am agresat noi verbal?  

Domnul Primar Cosmin NECULA –haideți doamnă! 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - cum, nu ați afirmat acest 

lucru?  
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Domnul Primar Cosmin NECULA –nu am afirmat, doamna consilier. Aveți o temă, 

domnul administrator, doamna arhitect.   

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - e părerea, aceasta e 

părerea dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –are dreptate, astea sunt postările șefului. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -…și nu puteți s-o 

demonstrați cu nimic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –șeful cel mare. Vă arăt postările și  aveți 

concertat acțiunile.  

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - avem dreptul să avem și 

opinii personale.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- concertat aveți acțiunile asupra acestor 

funcționari publici. Nu e corect. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - până acum…  

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu e corect. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ - furtuna e strict în mintea 

dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, nu, uitați-vă pe scripte. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul președinte, pot să 

intervin și eu? 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –domnul primar, am rugămintea 

imperioasă la dumneavoastră…   

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - s-a discutat despre 

disponibilizarea… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu mi se pare normal să aveți… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –domnule primar! 

Domnul Primar Cosmin NECULA- n-o vreți, nu vă place, n-o votați, n-o terfeliți 

public, nu măturați cu funcționarii pe jos atunci când nu-i cazul. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnule primar, noi nu 

avem dreptul să ne  exprimăm opinii?  Eu aștept să mă lăsați să vorbesc. 

(Se aude muzică de la telefonul domnului consilier Bîrzu Ilie). 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - apropo de disponibilitatea 

doamnei arhitect, s-a solicitat interpelarea dumneaei cred că de trei, patru ori, la comisia 

juridică. Odată era în pauză de masă două ore, … 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – domnul consilier! 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -odată era în concediu 

medical. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –Cristina, numai un picuț, rog pe colega mea 

să facă pauză ca să ascultăm melodia. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –chiar am rugămintea să închideți 

telefonul respectiv, cu melodia respectivă. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – pe domnul consilier Bîrzu rugați-l. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA- Domnule Bîrzu, suntem la o ședință se 

consiliu local. 
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Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ – Domnule Bîrzu… 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU – De altfel…Nu se mai poate altfel, haideți să depășim. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule Bîrzu, luați în 

serios desemnarea reprezentantului Municipiului Bacău. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Păi dacă aveți… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Sunteți extrem de serios. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU – Păi dacă v-am rugat, v-am rugat că asta e o problemă 

care se poate rezolva în patru minute… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ – Lăsați-o…Lăsați-

o…Lăsați-o așa că discutăm… 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- …nu într-o oră. Într-o oră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule Bîrzu, am fost sancționat și că am mers 

cu dumneavoastră la festivități, ca să știți. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- E voie ca să ascultăm 

muzică, domnule președinte, în ședințele de consiliu local ? 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA- Are cuvântul doamna Cristina Pravăț. 

Scurt, 30 de secunde. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE- Vai, sunteți culmea, domnule 

președinte. 

Domnul Consilier Cătălin – Bogdan CREȚU- Domnule președinte, dar nu era 

propunerea dumneavoastră… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA- Lăsați-i să vorbească. Nu mai 

întrerupeți. Domnule primar, o întrerupeți non-stop. 

Domnul Consilier Cătălin – Bogdan CREȚU- Din gurița dumneavoastră au ieșit cele 

patru minute, o singură dată. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA- Abțineți-vă, dați dovadă… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Îmi pare rău, dar trebuie să vorbească o singură 

dată timp de patru minute, da ? De câte ori stați…. cu aceeași problemă… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Eu zic să vă urcați pe masă, 

domnule primar. Eu zic să vă urcați pe masă dacă tot v-ați ridicat. Urcați-vă pe masă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Să știți că nu mă voi opri din a apăra oameni 

nevinovați doar că vă faceți campanie electorală pe spatele lor. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA- A încheiat domnul primar. Doamna 

Pravăț. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Hai, dați în continuare în doamna arhitect. Luați-

o de la capăt. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnul primar exersează 

profesia de avocat, că nu mai are mult și o să ajungă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu, nu, stați liniștită… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Trecem la vot sau ce facem, domnule ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Stăteam de la începutul proiectului aici. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Haideți, că… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Despre GAL IDD. Despre GAL, da ? 
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Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Știți care e ideea ? Renunț, 

pentru că apropo de disponibilitatea doamnei arhitect șef o să discutăm altă dată. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- Domnule președinte, să votăm de - acum. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Așa, v-ați luat și nuielușa, doamna profesor. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA- Domnule primar, dar chiar vă rog să 

încetați… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vedeți…vedeți că nu sunteți la cursuri și doamna  

nu-i studenta dumneavoastră. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA- Are cuvântul domnul… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Nu am considerat acest 

lucru, oricât ați încerca dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- O să vedem noi. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- …să duceți în derizoriu 

acest lucru. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA- Are cuvântul domnul consilier 

Ghingheș. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Habar nu aveți… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Dacă mai discutăm pe 

proiectul acesta, vreau să-mi expun și eu punctul de vedere. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Vreau să vă amintesc că atunci 

când domnul primar l-a propus pe domnul Bogdănel la GAL, la acest GAL, eu și câțiva 

colegi din opoziție am fost împotriva acestei propuneri, tocmai pentru că nu a fost 

argumentată. Atunci, dumneavoastră, doamna Breahnă, erați în altă logică politică, dar  

asta-i partea a doua. Însă, acum pot să înțeleg cumva această propunere și nu cred că 

sunt eu de bănuit de parti-pris-uri cu doamna arhitect șef, pentru că am avut aici tot felul 

de discuții contondente și sunt și argumentate multe dintre ele, mai ales atunci când nu 

oferă informații de interes public. Dar mie mi se pare destul de logic să pui o persoană 

care se ocupă de dezvoltarea urbană, de administrarea teritoriului, într-un GAL care 

privește dezvoltarea unei zone defavorizate din municipiul Bacău. Însă, atât vreau să 

întreb: dacă are timp, exact cum a întrebat și colegul meu, pentru că știu că este 

implicată și în alte proiecte europene, dacă nu mă înșel în două trasee nemotorizate. 

Asta vreau să știu, dacă aveți și timp pentru ca să…dacă vă asumați lucrul acesta și ziua 

la dumneavoastră are atâtea ore, eu votez. Eu votez și vă susțin, dar cu amendamentul ca 

în fruntea acestui GAL să militați pentru chestiuni precum dezvoltarea urbană acolo, 

inclusiv aducerea transportului public, pentru că dezvoltare în zona aceea nu înseamnă 

doar fonduri europene de câteva milioane de euro, ci înseamnă și ceea ce putem să 

facem noi de la bugetul public. Alte discuții nu cred că își au rostul aici, deci haideți să 

vedem cum dezvoltăm acea zonă, nu să încadrăm toată tema  

într-un context politic. Deci atât: dacă aveți timp și dacă…cât ar avea ziua pentru 

dumneavoastră. A, și încă ceva. Doamna Breahnă, cred că sunteți ultima în măsură să ne 

dați nouă lecții despre program, pentru că dumneavoastră aveți trei - patru job-uri și nu 

știu câte ore are ziua pentru dumneavoastră. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, care 

sunt alea trei- patru job-uri ? 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Sunteți ultima… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, puteți 

să menționați cele trei - patru job-uri ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-…și profesor, în CA la CRAB… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, orice 

membru într-un proiect trebuie să completeze… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- …director la… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- În CA la CRAB ? Domnule 

Ghingheș… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-…la OCPI… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș…CA 

la CRAB ? Domnule Ghingheș… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-…și profesor. Da, da, da, în CA la CRAB.  

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- În CA la CRAB ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, da, da, în CA la CRAB. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- În CA la CRAB ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu, aici să știți că eu îi mulțumesc doamnei 

consilier că e în CA la CRAB, domnule Ghingheș. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule primar, eu sunt… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- În AGA, îmi cer scuze. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- E o mare diferență. Ne-am 

trezit.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- Chiar îi mulțumesc. Pentru că sunt oameni care, 

să știți, dincolo de componenta politică în care îi pune șeful de partid : ”Băi, executați-l 

pe Necula”, să știți că sunt oameni care și muncesc. Iar activitatea pe care dumneaei a 

făcut-o acolo să știți că e una grea. Nu-i simplu acolo. Și mi-aș fi dorit să fie și alți 

oameni care să se implice, domnule consilier local. Că datul cu părerea, așa, de pe 

margine, ce face ăla și ce face acela, e simplu. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Da. Și aș vrea să-mi dați în 

scris domnule Ghingheș care sunt cele trei – patru job-uri, apropo de campanie 

electorală. Și de demagogie… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Job-uri, calități, dumneavoastră știți mai 

bine, că am văzut că sunteți pe o filieră. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, în 

momentul în care acceptăm calitatea de membru într-un proiect european trebuie să ne 

asumăm o declarație de disponibilitate. Eu nu mi-am mai asumat așa ceva în ultimii ani. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vă felicit. Foarte bine. De asta am 

întrebat… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Asta zic… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Sunt două proiecte… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Știți că trebuie să 

completați o declarație de disponibilitate de timp. 



   

112 
 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Sunt două proiecte acolo. Aveți timp și 

pentru acele două, plus urbanismul, plus GAL IDD ? Deci asta e întrebarea. Două 

proiecte, GAL IDD și urbanismul. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Vreau să am și eu o scurtă intervenție. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Da, poftiți domnule Miclăuș. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Mi-aș dori să ajungem cât mai repede la vot. 

Făcând o sinteză la ceea ce se discută aici, domnule, vorbim de niște fonduri europene 

atrase de către Municipiul Bacău prin acest Grup de Acțiune Locală. Dacă nu mă înșel, 

este vorba de o sumă de șapte milioane de euro, nu, domnule primar ? Aceasta este o 

discuție foarte serioasă. Eu știu că PSD-ul are o problemă cu atragerea de fonduri 

europene dar, totuși, pentru municipiul Bacău, în situația în care suntem și pentru o zonă 

marginală, defavorizată a municipiului, haideți să fim un pic mai serioși, să tratăm 

problema cu mult… 

 (nu se înțelege) …al primarului, își va asuma răspunderea tot Primarul Municipiului 

Bacău, doamna arhitect șef, noi vom monitoriza implementarea acestui GAL și haideți 

să votăm, să trecem mai departe. Este o propunere… este un atribut al primarului, într-

adevăr, domnule primar și aici vă fac și dumneavoastră o observație: sincer, nu-mi place 

atitudinea dumneavoastră. Sincer și să vă spun și de ce. Încurajați, chiar dacă noi avem 

opinii divergente față de-a dumneavoastră…Eu nu iau apărarea colegilor de la PSD sub 

nici o formă, dar în calitate de consilier local am dreptul să am o altă opinie decât a 

dumneavoastră…Da, dar dumneavoastră întrețineți o stare de agitație, de conflict, așa și 

am remarcat-o de la începutul mandatului dumneavoastră. Eu v-am mai…mi-am permis 

să vă mai sfătuiesc pe această chestiune. Haideți să folosim un ton normal, civilizat și eu 

sunt sigur că putem avea în partenerii…Totuși aveți majoritatea în consiliul local, dragi 

colegi de la PSD. Putem avea niște parteneri de dialog, chiar dacă avem niște opinii 

divergente și sunt sigur că dacă vom discuta punctual și pe un ton civilizat, își vor 

revizui și dumnealor punctul de vedere că nu cred că au in integrum, tot grupul 

consilierilor locali PSD, ceva cu doamna arhitect șef. Interesul tuturor este ca acest 

GAL să funcționeze, să se implementeze și să trecem, de ce nu, la următorul proiect de 

pe ordinea de zi. Noi vom susține propunerea dumneavoastră și rugămintea noastră 

către consilierii locali PSD este să voteze în primul rând cu mintea. Și după aceea, dacă 

vor dumnealor, pot să voteze și cu inima, nu-i nici o problemă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Numai o secundă, o rugăminte scurtă către 

domnul consilier local Miclăuș, căruia îi mulțumesc totdeauna pentru sfaturi. Vreau să 

fac o singură mențiune și o rugăminte, sincer, o rugăminte la dumneavoastră. Acest 

proiect este semnat deja, el este declarat deja câștigător. Acum știu că v-ați exprimat 

disponibilitatea în ședința trecută de a ne ajuta cu o serie de proiecte care stau blocate 

prin ministere. Ăsta este unul dintre proiectele care zace blocat la Ministerul Fondurilor 

Europene și având în vedere noile schimbări politice, am rugămintea să ne susțineți să 

deblocăm aceste situații, domnule consilier. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Deci, cu siguranță, dacă ne veți solicita ajutorul, 

vă vom prelua solicitările și aveți cuvântul meu de onoare că vom face tot ce se poate, 

pe cale legală, pe cale oficială… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Fără îndoială. 
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Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- …sub nici o formă…vă putem prelua… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Vă mulțumim, domnule consilier 

Miclăuș…Domnule Miclăuș… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-…aceste solicitări și le vom transmite mai 

departe… 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc foarte mult. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-…pentru că este pentru binele nostru. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Vă mulțumim… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Știu. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dacă trecem de aceste diferende politice, eu 

sunt sigur… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- De acord. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - … dar să știți…Atât vreau să mai punctez. 

Dumneavoastră, domnule primar, în momentul în care veți înțelege că trebuie să vă 

schimbați abordarea față de noi toți, indiferent că vă convine Ghingheș, Miclăuș, Pravăț, 

Dănilă, toți ceilalți colegi pe care nu i-am menționat, suntem în consiliul local… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Stați puțin, că eu nu discut de oameni. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- …mie îmi place că există dezbatere. Și eu sunt 

sigur că în urma acestor dezbateri, putem ajunge la un numitor comun. Pentru că în 

acest fel…în acest fel putem ajunge la niște hotărâri pertinente pentru comunitate. 

Dumneavoastră veniți de pe poziție de forță și știți de faceți ? Îi iritați pe ceilalți colegi. 

Sincer vă spun, eu așa am văzut. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule consilier… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Sunt sigur că dacă aduceți argumente 

serioase… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu, eu vă spun ceva… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- …colegii își pot revizui punctul de vedere. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …atitudinea mea este radicală, îmi cer scuze că 

îmi permit să vă întrerup, doar în momentul în care sunt acuzați pe nedrept funcționari 

publici din aparatul propriu de specialitate, doar pentru că există o anumită temă. Și nu 

de către tot grupul in integrum. Asta…și atunci…  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …voi avea o poziție radicală tot timpul. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- …revenim la aceleași considerente pe 

care le-ați mai exprimat odată. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Am vrut să-l lămuresc și pe domnul consilier. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Bun, ați făcut acest lucru. Supun la 

vot… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- O întrebare tehnică. Ce se întâmplă dacă 

acest Grup nu-i complet cum sunt atâtea Consilii de Administrație ? Ce se întâmplă 

tehnic, domnule primar, e greu ? Hai să lăsăm viitoarea administrație…Și așa n-am 

făcut nici un rahat în orașul ăsta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule… domnule viceprimar, îmi cer scuze. 

Chiar nu înțelegeți nimic și-i dau dreptate. Sunteți ficus. 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu înțeleg ce se întâmplă dacă 

lipsește…că Lucian Bogdănel… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Trebuie să luăm banii, domnule…domnule 

viceprimar. Trebuie să luăm banii. Și dacă nu se iau…dacă nu-i complet, nu putem lua 

banii. Nu lăsăm la viitoarea administrație. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Bun, domnule primar, gata. Ne-ați 

obținut votul, domnule primar, dacă e așa. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Bun, supunem la vot amendamentul 

făcut de doamna consilier PSD Dinu Ioana- Raluca. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Lăsăm pe viitoarea administrație…pierdem toate 

fondurile… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Îl rog pe domnul secretar Ovidiu 

Popovici să prezinte un aviz de legalitate la amendamentul făcut. 

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

eu mi-am expus punctul de vedere și vi l-am citit, da ? V-am spus foarte clar cine e 

reprezentantul Municipiului Bacău în relațiile cu toată lumea și cine are dreptul să dea 

atribuții consi…funcționarilor. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule secretar, are sau nu are 

avizele ? 

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

nu dau aviz pe așa ceva. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA-  În continuare cum facem ? Supunem la  

vot ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Supuneți, domnule, la vot avizul. Deci haideți să ne înțelegem. Dumneavoastră puteți să 

votați și fără aviz, nu aveți nici o problemă. E atributul meu să semnez sau să 

contrasemnez. Și asta vă spun la ședința următoare…..  ( 7 secunde din înregistrare  – 

fără sonor). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Doamna consilier, mai susțineți 

amendamentul dumneavoastră ? Îl putem supune la vot ?  

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Nu, domnul secretar, dați 

aviz sau nu dați aviz la amendamentul doamnei consilier Dinu ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Doamna…haideți să vă explic încă odată. Articolul 138 spune foarte clar : avizul 

înseamnă că are toate documentele necesare ca să fie pus pe ordinea de zi și să fie votat 

de consilierii locali. Contrasemnarea de legalitate este analiza de către secretar a 

condițiilor de îndeplinire a legalității și în cazul în care secretarul constată că acea 

hotărâre nu este legală, la următoarea ședință vă spune de ce nu e legală sau o 

contrasemnează. Așa spune în Codul administrativ. Eu v-am citat din lege. V-am 

enunțat articolele din lege care reglementează cine e reprezentant… 

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel DRAGOȘ – Domnule secretar, vă mulțumim că 

ne-ați luminat. Dacă o făceați și acum doi ani de zile la acel amendament, ce bine era… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Din punctul meu de vedere, acel amendament…   
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Domnul Viceprimar Ștefan Daniel DRAGOȘ- Haideți să votăm. Nu mai contează… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Din punctul meu de vedere, acel amendament… 

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel DRAGOȘ-…suntem în altă etapă…atunci dacă 

erați un pic mai atent, cred…eu cred că eram în altă situație. Bun, haideți să votăm că 

am înțeles până la urmă… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Domnule…domnule viceprimar, atunci amendamentul acela care ba vi l-am dat eu, ba l-

a primit primarul, ba…că nici dumneavoastră nu mai știți cum… 

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel DRAGOȘ- L-ați supus la vot și l-ați citit, 

domnule. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Haideți să revenim… 

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

nu, nu, eu nu l-am citit. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- …la ordinea de zi. Vă rog să revenim la 

ordinea de zi. 

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel DRAGOȘ- Să trecem la ordinea de zi… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Supun la vot amendamentul…O mai 

rog… O mai întreb odată pe doamna…Da ? Vă mențineți amendamentul, da ? 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Da. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- De înlocuire a doamnei arhitect 

Marin… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- E altă propunere. 

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

mențiunea încă odată că domnul Fediuc nu a acceptat. Nu ați avut… Nu aveți acceptul 

domnului Fediuc. 

Domnul primar Cosmin NECULA- Dar nu cum legal să facă dumnealor… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Deci nu puteți să dați…dacă nu aveți acceptul. 

Domnul primar Cosmin NECULA- Domnule, nu votați. Punct. Vin cu o următoare 

propunere. Deci, vreți să intrăm într-o sarabandă interminabilă juridic ? Nu înțeleg ce 

vreți. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Supun la vot amendamentul făcut de 

doamna consilier Dinu Ioana- Raluca. 

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

băi, nu au acceptul omului. L-a sunat cineva pe Fediuc ? Sunați-l dumneavoastră să 

vedeți dacă acceptă. Dar a acceptat inițial ? 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Lăsați că l-a sunat 

altcineva…Domnule secretar,  noi am venit cu o propunere, da ? 

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

dar omul acela nu acceptă, doamnă. Omul ăla nu acceptă. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Supun la vot propunerea doamnei Dinu 

Ioana- Raluca. 
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Domnul Consilier Ilie BÎRZU – Cum puteți să propuneți dacă omul nu acceptă ? Cum 

să propuneți la vot dacă omul nu acceptă ? E ilegal, total ilegal. 

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

avut situații și aici în consiliul local în care ați propus pe cineva și nu a acceptat. Și nu a 

mai fost pus. 

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel DRAGOȘ- Domnule secretar, dar este strict…e 

apanajul primarului să propună ? Asta vrem să știm.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Doar primarul. 

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel DRAGOȘ – Deci, doar primarul ? Păi atunci ce 

rost mai are ? Înseamnă că batem …Numai primarul. Nu votăm propunerea primarului, 

așteptăm altă propunere atunci. Domnule Miclăuș, este apanajul primarului să propună 

și noi să votăm ? Sau noi, consilierii, putem să propunem și altceva ? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Este…V-a lămurit domnul secretar general. Din 

punctul meu de vedere, chiar dacă nu convine multora, în calitate de consilieri locali, 

putem să propunem amendamente, odată ce aprobăm acest proiect de hotărâre, da ? Într-

adevăr, este un atribut al primarului de a desemna un reprezentant, dar noi în calitate de 

consilieri locali putem propune altă persoană. Nu este nimic nelegal, domnule secretar 

general. Dacă  vorbim de legalitate. 

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

acceptul sau fără acceptul, domnul Miclăuș ? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Aici…puțin…aici… e o chestiune de bun simț 

ca să întrebi persoana respectivă. Dar vă pot spune următoarea speță: să zicem că 

doamna arhitect șef aprobă…este de acord astăzi. Și nu știu, săptămâna viitoare se 

răzgândește și își dă demisia. Este o ipoteză. Alegem pe altcineva. Deci, haideți să 

deblocăm. Rugămintea mea către grupul consilierilor locali PSD: haideți să…sincer vă 

spun, haideți să deblocăm această situație. Dacă dumneavoastră… să zicem că la vot 

trece propunerea dumneavoastră și persoana desemnată nu este de acord, nu ? O să vină 

un alt proiect de hotărâre și blocăm fondurile europene, asta trebuie să înțelegem. Deci 

este un apel la rațiune. Haideți să dăm drumul înainte, este răspunderea primarului, că 

ne convine, că nu ne convine persoana…fiecare o agreăm sau nu o agreăm, asta mai 

puțin contează. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Sunteți majoritatea într-o eroare. Nu poți să 

schimbi o persoană cu altă persoană printr-un amendament la o hotărâre. Ce poți să faci 

? Poți să vii cu un amendament… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dar nu se schimbă, domnule… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Poți să…păi nu, că… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Nu se schimbă. Se propune o altă persoană, aici 

sunt de acord cu… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Ascultați-mă un pic. Se poate face un 

amendament la această hotărâre dacă noi avem dreptul să propunem pe cineva. Și în 

momentul când ai două propuneri le pui pe buletinul de vot secret și te duci și alegi una 

din ele, dacă noi avem voie. Noi avem voie să facem propunerea acesta, dacă nu votăm 

propunerea primarului. Vine în următoarea ședință cu o altă propunere. N-o votăm, vine 
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în următoarea cu altă ședință (corect propunere), dacă e apanajul primarului. Dar nu poți 

să schimbi o persoană printr-un amendament. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nici nu știi cine-s persoanele. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dar nu se schimbă, domnule Huluță, că și 

domnul Bogdănel nu mai există în aparatul de specialitate al primarului. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Avem o propunere în locul doamnei, nu asta 

a fost propunerea ? Ce ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule director Anghel, vă rog 

frumos…domnule director Anghel, vă rog frumos să ne explicați când…cam cât de tare 

ne bate ceasul cu privire la acest GAL ? 

Domnul Director Adrian ANGHEL- Scopul e…Urgența cea mai mare a GAL-ului 

este de a avea un reprezentant al Municipiului Bacău, urmând ca apoi să constituim 

AGA, să votăm, să alegem președintele, noua structură, noul consiliu director al 

asociației. Apoi putem lansa ghidurile GAL-ului pe care trebuie să le aprobe 

președintele. Neavând un președinte, un reprezentant legal al GAL-ului, nu putem lansa 

apelurile de proiecte pe GAL. 

Cu cât…cu cât…noi trebuie să înregistrăm GAL-ul, să îl ducem…deci cât mai urgent 

noi ar trebui să avem hotărârea de consiliu local, să demarăm toate procedurile pentru a 

alege președintele și noua conducere a GAL-ului, apoi să-l dăm în instanță, să 

înregistrăm GAL-ul cu noua structură de conducere. Abia apoi putem lansa apelul de 

proiecte pe GAL. Noi acum putem da oricând drumul la apelul de proiecte. Cu cât mai 

repede, cu atât reușim să ducem la îndeplinire proiectele pe care ni le-am propus. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Haideți, dați-ne… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Cred că s-a înțeles pentru toată lumea, haideți 

să mergem înainte. Eu cred că înțelepciunea o să triumfe astăzi. Nu, doamna Cristina 

Pravăț ? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule președinte, haideți la vot. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Asta e, doamna Breahnă. Se supără 

partidul în chestiunea asta, dar trecem peste ei. Aducem bani europeni în Bacău. 

Haideți.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Supunem la vot propunerea doamnei 

consilier Dinu Ioana- Raluca. Cine este pentru ? Împotrivă ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, dar ordin - ordin, dar trebuie să și gândești. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA - 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   
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Cu 11 voturi ”pentru” și 8 abțineri propunerea doamnei consilier Dinu Ioana – Raluca a 

fost aprobată. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule primar, vă rog 

frumos să vorbiți la microfon. Deci, ați afirmat faptul că trebuie să și gândești. Deci 

dacă nu apare lucrul acesta în procesul verbal…Cum adică ? Cine nu gândește, domnule 

primar ? Deci nu mai jigniți. Nu mai… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Blocați orașul doar pentru că aveți o problemă cu 

primarul.  

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Hai să plecăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Hai plecați. Numai bine. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Dar dumneavoastră, în 

momentul în care n-ați venit să semnați contractele la Consiliul Județean, la Prefectura 

Municipiului Bacău, ce ați făcut, domnule primar ? Ce ați făcut ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu se semnează decât la sediul beneficiarului, 

doamnă. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- N-ați blocat câteva zile… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Când ați făcut abuzurile alea…Alea se semnează 

doar la sediul beneficiarului. V-a șters creierul. Adică mie îmi trimite ADR-ul unde să 

mă duc și dumneavoastră mă chemați la Consiliul Județean. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Cine mi-a șters creierul, 

domnule primar ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți, lăsați-o moartă. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule primar, cine mi-a 

șters creierul ?  

Domnul Primar Cosmin NECULA- Cine ? 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN   X 

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA X   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN   X 

10. HULUȚĂ GHIORGHE   X 

11. IROFTE DUMITRU   X 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Ieșită din sală   

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 11 - 8 
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Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Acela de vă conduce, doamnă. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Viorica Dăncilă. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Care? Cine mă conduce, 

domnule primar ?  Dumnezeu mă conduce. Pe mine. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vedeți că acolo a fost un abuz cras.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Să trecem la procedura de vot secret.  

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Dar amendamentul… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Nu vă supărați, amendamentul a fost 

aprobat, neaprobat, care a fost ideea ? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Doamna Tamba, vă rog să faceți 

precizarea. Deci cu 12 voturi pentru…( 11 deoarece doamna consilier Lazăr Doina a 

plecat din sală). 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Proiectul a fost aprobat în sensul introducerii pe lista de propuneri și a domnului Fediuc. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- A, deci intră pe lista de propuneri. 

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

dar nu puteți vota direct, pentru că privește persoane. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci se înlocuiește sau se… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Exact. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Am înțeles, ok.  

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

cele două propuneri, nu… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci în continuare o putem vota pe doamna 

Marin. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Normal. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci, putem tot…cu toții, da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Acum treceți la vot secret. Aceasta a fost o propunere care a fost adoptată. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da, care a fost adoptată cu 12 voturi 

(corect – 11 voturi). 

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

fost aprobat ca pe buletinul de vot să apară și numele domnului Fediuc. Și acum veți 

vota secret. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Să mergem la procedura de vot secret, 

vă rog. 

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

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 

370/2017 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în 

calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE 

ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău.  

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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                                         1. Consilieri prezenţi -19 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -19 

 

 

 

 
Nr.    

crt. PREVEDEREA CARE S-A  VOTAT 
        NUMĂR VOTURI 
PENTRU  ÎMPOTRIVĂ 

+ABȚINERI  
 NULE 

1.  Art. 1 Se modifică art. 3 al HCL nr. 370/ 2017 în 

sensul că se înlocuiește dl. Lucian Bogdănel din 

calitatea de reprezentant al municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Asociaților Asociației Grup 

Acțiune Locală ”Inovare și Dezvoltare Durabilă” 

Bacău, cu d-na Diana Marin – Arhitect Șef a 

Municipiului Bacău. 

   7      5 7 

2.   FEDIUC IONEL  11      4 4 

3.  Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 370/ 2017 sunt 

și rămân în vigoare. 

 Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Serviciul Cabinet Primar și Agenția de Dezvoltare 

Locală Bacău.  

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului 

Municipiului Bacău, Agenţiei de Dezvoltare Locală 

Bacău, partenerilor din cadrul Asociației și 

persoanelor nominalizate la art. 1.   

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului 

Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru 

verificarea legalităţii. 

 

  11      1 7 

 

 Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –  Eu n-am înțeles câte voturi nule sunt. 

 (36 de secunde  se vorbește în afara microfonului) 

Domnul Consilier Cătălin –Bogdan CREȚU-Ce se consideră ca fiind, scuzați-mă, un 

buletin valabil este atunci când are  vot…manifestat votul în fiecare…în dreptul fiecărui 

articol, nu ? Eu așa înțeleg. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Problemă de redactare acolo. Deci au fost și 

am observat și la celelalte proiecte, nu sunt liniile trasate pentru fiecare articol și tocmai 

de aceea sunt consilieri care dau X pentru vreo două- trei articole împreună. 

Dumneavoastră… 
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Domnul Consilier Cătălin –Bogdan CREȚU- Dacă există o căsuță, un articol care nu 

este bifat acela este vot nul, din punctul meu de vedere. Da ? Spuneți-mi… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Așa am făcut. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Consideram și noi un vot nul… 

Domnul Consilier Cătălin –Bogdan CREȚU- Multe voturi nule sunt. De toate. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Pe fiecare articol sunt 

distincte. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU – Asta vă spuneam. Pe fiecare propunere. Și 

pe fiecare articol și pe fiecare propunere pentru că nu poți să consideri, către cineva, o 

persoană și-a exprimat opțiunea de vot cu ”Nu” sau ”Da”… 

Domnul Consilier Cătălin –Bogdan CREȚU – Mă raportez la buletin, nu la persoane. 

Buletinul e completat corect ? Dacă e completat corect e valabil. Nu e completat corect, 

e nul. Punct. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Așa cum sunt completate buletinele acestea 

de vot au fost completate buletine și la alte proiecte de hotărâre și s-au considerat 

valabile. Eu v-am citit la fiecare propunere, nu doar articol, exact rezultatul votului 

tocmai pentru a nu da ocazie la interpretări, în contextul în care la o poziție nu este 

exprimată opțiunea de vot ar fi putut da posibilitatea la interpretări, cu ”Da” sau ”Nu”. 

Domnul Consilier Cătălin –Bogdan CREȚU- Doamna președinte de numărare a 

voturilor, există buletine de vot cu X în dreptul ”Nu” de sus până jos ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Este un buletin de vot cu X cu ”Nu” de sus 

până jos, da, la acela este ”Nu”. 

Domnul Consilier Cătălin –Bogdan CREȚU- Totuși, eu nu cred că există un om care  

zice : ”Eu nu vreau ca Municipiul Bacău să acceseze 7 milioane de euro pe GAL”. Eu 

nu cred chestia asta. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Dacă avem un buletin pentru care toți 

membrii comisiei care mai sunt momentan în sală, doamna doctor Lazăr a plecat, au 

semnat, uitați acest buletin. Noi nu punem la îndoială că vrea sau nu vrea cineva. Ăsta 

este rezultatul votului secret și am ”Nu” la toate articolele. Cine a votat ”Nu” la toate 

articolele nu putem noi ști și nu facem supoziții. Ăsta este buletinul. De asemenea, 

tocmai pentru că este un vot delicat, au fost și alte voturi care au suscitat mai multe 

discuții. În dreptul fiecărei propuneri, acolo unde nu era exprimată propunerea, n-am 

hotărât noi, membrii comisiei, să subînțelegem cu ”Da” sau ”Nu”, lucru care ar fi putut 

să ducă la interpretări. Aici în zona…asta o știe domnul secretar și ne-am mai consultat 

și altă dată și a fost de acord : acolo unde nu este exprimată opțiunea prin ”Da” sau 

”Nu” sau ”Anulat” pe față, am considerat că în dreptul…acolo…este votul nul. Nu și-a 

exprimat opțiunea. Și cred că domnul secretar mi-a dat dreptate. Nu pot eu să subînțeleg 

că acolo el… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Dacă sunt buletine în care toate chenarele sunt X-ate, că, în momentul…Nu, nu, 

nu…Dacă sunt bifate a întrebat. Și atunci, acolo unde nu-i bifat, votul e nul. Păi și câte 

buletine aveți care nu au toate bifate ? 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- E nul în dreptul unui 

anumit articol, domnule secretar. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Păi 

dacă nu e bifat în dreptul articolului principal… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- E bifat la toate în dreptul 

articolului principal. 

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

asta a întrebat domnul arhitect. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU -Nu, nu, nu, domnul arhitect a întrebat dacă 

este cineva care a bifat ”Nu” de sus până jos, că nu-i cineva care să nu fie de acord. 

Domnul Consilier Cătălin –Bogdan CREȚU- Dacă am două nominalizări și una este 

bifată și cealaltă n-are nici o bifă, ce înțeleg eu la persoana care n-are nici o bifă ? E 

”Da”, e ”Nu”, e ”Poate”… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule consilier, dar eu  

ce-am spus la început… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Eu am dat…noi…pentru că unii au și unii 

n-au, am dat vot nul acolo unde n-a fost nici o bifă. Tocmai pentru a evita aceste 

discuții. În buletinele de vot unde a fost exprimată, unde-s cele două propuneri, la 

doamna…doamnei arhitect și domnului Fediuc. În buletinele de vot unde a fost 

exprimat clar cu ”Da” sau ”Nu” pe ambele poziții am notat ”Pentru/ Împotrivă”. În 

buletinele de vot unde în dreptul respectivei nominalizări n-a fost notată nici o opțiune, 

la respectiva nominalizare, că vedeți că acest proces verbal este similar și identic cu 

buletinul de vot, nu-ți cere o concluzie finală, am scris vot nul pentru opțiunea 

respectivă. Tocmai pentru că nu-i…nu suntem în măsură și n-ar fi corect, noi, comisia… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule secretar, ok, care 

este… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- …de validare, nu de numărat, de validare… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Nu… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- …să hotărâm… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Doamna consilier local, vă 

rog frumos să înmânați buletinele de vot domnului secretar și să anunțe el rezultatul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnul secretar nu are atribuția de numărare a votului și stabilire…Atenție… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Ok. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

…este o comisie care hotărăște. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Am atras atenția… 

domnule secretar, am atras atenția asupra unui anumit aspect mai devreme și doamna 

Tamba mi-a specificat faptul că buletinele de vot sunt întocmite corect. Întocmite 

corect, noi am validat… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Scuzați, vă mai dau un element… 

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

ele sunt întocmite corect, dar nu știu dacă ați bifat corect. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Ok. Care e problema ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vă mai dau un element… 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Eu, 

din punctul meu de vedere, răspunderea e a comisiei. Dacă comisia a zis… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule secretar… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Nici n-am terminat de citit… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mă scuzați, am observat un buletin de vot 

în sală care era bifat și era mototolit și ascuns după aceea. Propun reluarea procedurii de 

vot. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Nu, dar… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule, domnule…aveți 

dovezi în acest sens, domnule Ghingheș ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, da, da…doamna din stânga 

dumneavoastră, doamna Dragomir. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Eu, în calitate de președintă a acestei 

comisii… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Eu am văzut un buletin de vot mototolit 

acolo. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Avem 19 buletine cu 19 consilieri. Aș vrea 

mai întâi de toate să dau citire întregului proces verbal, iar domnul secretar să ne spună 

dacă este valabil sau nu. În cazul în care dumnealui…Păi da ce ce să…Stați să vedem 

rezultatul. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Pentru că nu s-a explicat foarte bine 

metodologia de vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Aveți deja…aveți deja o problemă, domnule Huluță. Deja un consilier local a ridicat o 

neregulă cu un buletin care circula. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Dragomir, aveați în mână un 

buletin de vot mototolit ? Cu o greșeală ? Păi dar aveați un buletin de vot. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR – Nu era o greșeală…și l-am luat… 

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

ce căuta buletinul acolo ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ce căuta acolo ? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- O scrisoare. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule președinte de ședință… Domnule 

președinte de ședință sunt președinta comisiei de validare propusă de domnul primar la 

începutul mandatului. Până acum nu mi s-a atras atenția că aș fi făcut…că aș fi avut 

vreo abatere sau că am făcut vreo eroare. Vă rog frumos. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar l-ați întrebat dumneavoastră pe domnul 

secretar. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Nu, l-am rugat pe domnul secretar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dumneavoastră aveți întrebări și dumnealui v-a 

dat o sugestie. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Dar…l-am rugat să mă lase să citesc 

procesul verbal în întregime după care, dacă dumnealui consideră că nu este corect 
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întocmit, îl rog frumos, noi luăm act și ne supunem și ne conformăm…îndrumările 

domnului secretar, dar îl rog frumos să ne spună exact ca să știm toți consilierii aici de 

față, unde s-a greșit, din ce cauză nu a fost completat corect, să reluăm sau să învățăm să 

completăm aceste proceduri…aceste buletine din nou și atunci vom relua procedura de 

vot. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Doamna Dinu, procesul 

verbal de validare este semnat ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Este semnat de toți membrii. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Ok. Este asumarea comisiei 

de validare. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar de legalitatea ședinței, mă scuzați, 

răspunde domnul secretar și tocmai i-am semnalat o situație acolo pe care chiar a 

recunoscut-o doamna Dragomir și avem și martori aici în sală. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Dar n-am terminat procesul…Eu am așa: 

noi, membrii comisiei, am primit 11, este filmată toată… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamnă, am văzut un buletin de vot în sală 

și a recunoscut că era acolo. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Care n-a fost…am 19 consilieri prezenți și 

am primit 19 buletine de vot. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule Ghingheș, unde era buletinul, că-s chiar 

curios. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- La doamna Dragomir și a spus mai înainte 

că a făcut o greșeală. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Care buletin de vot, 

domnule primar ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Noi numărăm buletinele pe care membrii 

comisiei le-au adus din urnă. Urna a fost… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Sunt mai multe buletine de vot decât ar 

trebui. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Atâta vreme cât noi… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Punem buletine cât vrem în urnă sau cum 

faceți, că nu înțeleg. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Nu, din urnă…în urnă au fost introduse 19 

buletine de vot. Cele 19 buletine de vot au fost numărate. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Deci, doamna… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Stați puțin, că e o ciudățenie aici, nu înțeleg. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Doamna consilier Dinu, 

avem un proces verbal asumat ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun, asumat- asumat dar… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Ce treabă are secretarul cu 

procesul nostru verbal ? Asumat. Nu, domnule secretar, sunt probleme de legalitate ? 

Nu, vă întreb, că nu-mi dau seama. Sunt probleme de legalitate ? Păi tocmai ați spus. Și 

atunci de ce facem atâtea discuții ? 



   

125 
 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Avem o problemă sesizată de domnul Ghingheș care spune așa: în sală era un consilier 

local cu un buletin de vot în mână. Acum întrebarea mea: câte buletine a avut consilierul 

local ? Domnule Dănilă. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Aveți mai multe buletine 

de vot acolo ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule Ghingheș, aveți martori, a mai văzut 

cineva ? Cum adică două buletine de vot ? În cazul ăsta, dacă e o problemă cu primarul, 

nu se mai votează nimic, împărțim buletinele de vot, nu ? Dacă nu iese, îl scot din 

buzunar. Păi în cazul ăsta…Nu mai funcționează microfoanele, nici o problemă, nu 

auzim, nu ?  

(37 de secunde din înregistrare - fără sonor) 

Domnul Primar Cosmin NECULA-…dați unul în plus? Domnule, dar omul spune 

treaba asta….este comisia… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Noi…încerc să vorbesc dar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- În urnă, dar în sală câte aveați ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Noi, comisia de validare… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule primar…Câte 

buletine de vot mai aveați? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Cristina…Cristina…Noi…dar, atâta 

vreme…Mă lăsați un pic să vorbesc ? Sunt președintele comisiei de validare. Din 

această comisie face parte: doamna consilier Cristina Pravăț, domnul consilier Bîrzu, 

domnul Dănilă și doamna doctor Lazăr care nu este. Din urnă, la vot, se numără 

buletinele care au fost extrase din urnă. Domnul consilier Bîrzu aici de față poate, 

scuze…Noi, din urnă am numărat…Noi am semnat… 

(24 de secunde din înregistrare - fără sonor) 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule primar, domnule secretar, 

domnule președinte, vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc. Putem face un pic liniște 

să…Țin să vă mențio…dar, trebuie…nu. Înainte să reiau votul țin să rămână pe bandă 

rezultatul acestui vot, pentru că este un vot pe care noi, comisia de validare, ni l-am 

asumat. Domnule consilier Huluță, când veți fi membru, vă rog frumos să vă…noi ne-

am asumat votul ăsta. Noi, din urnă, am numărat 19 buletine de vot nemototolite. Pe 

baza acestor…Asta nu…doar…domnule consilier ne certăm noi. Eu vreau… 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Dar nu ne certăm deloc. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Să rămână pe bandă… 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Aș vrea să specifice… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- …rezultatul votului. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna președinte, haideți să facem o 

regulă. Buletinul care are lipsă o bifă în dreptul unui articol este nul. În momentul în 

care…vă rog frumos, sunteți toată comisia. Luați toate buletinele și vedeți care sunt nule 

și care nu sunt nule. Este simplu. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- În primul rând, reiau. Și aici stăm până 

deseară. Vreau să citesc rezultatul votului așa cum noi, comisia…Domnule consilier 

Bîrzu, mă lăsați să vorbesc ?  
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Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu puteți să vă uitați pe alea, dacă sunt nule sau 

nu-s nule ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU - Lăsați-mă să vorbesc, să vă spun rezultatul 

de pe acest buletin de vot. Cred că domnul Miclăuș care e avocat știe un pic și cu 

drepturile omului… Corect, tocmai. Domnule consilier, v-am explicat și modul în care 

am hotărât fiecare punct să fie considerat nul, tocmai pentru a evita discuțiile. Eu vreau 

să mă lăsați să vă spun rezultatul acestui vot, așa cum este pe acest buletin de vot, până 

la capăt.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna președinte, dar ce spune domnul 

consilier  

s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Nu, o luăm așa metodic. Câte au fost 

tipărite ? Doamna Tamba, câte buletine de vot au fost tipărite ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Câte ? Spuneți, spuneți, câte ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mai multe decât necesar, da ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Probabil au fost tipărite număr… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar câți consilieri suntem, mă scuzați ? 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ- Domnule primar, dar 

dumneavoastră nu puteți vorbi și stând pe scaun ? Serios. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Eu vreau… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule președinte, lăsați-mă să…Nu 

putem continua ședința până eu nu prezint. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Da, rugămintea mea, stimați consilieri 

locali, demni de această funcție… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Vă rog frumos, că pierdem timpul. Lăsați-

mă să prezint rezultatul votului, vot pe care… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Vă rog să luați loc în scaune și să 

permitem colegei noastre Dinu Raluca să prezinte votul. Rezultatul votului. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Tocmai pentru că…păi cred că asta-i corect 

sau nu-i corect. Un vot asumat. Domnul consilier Ghingheș a ridicat o problemă, 

domnul consilier Crețu face o propunere. Inainte de a face orice propunere…ba da, a 

zis : ”Vă propun ca de acum…” 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Nu, nu, nu vă propun. V-am spus din 

punctul meu de vedere,  e o afirmație. Din punctul meu de vedere… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Tot aia e. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU-…dacă am un buletin în care mă întreabă 

punctul 1, 2, 3 4, 5 trebuie să votez și am trei câmpuri, trebuie să-mi exercit dreptul de 

vot. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Haideți să vă spun ceva. Pe procesul verbal 

și vreau să fim…și nici mă…tocmai pentru a fi în afara oricărei discuții și a evita orice 

presupunere sau orice…cum să mă exprim…nu, dar de ce nu mă lași să prezint 

proiectul…rezultatul votului…dar nu…incorect…tocmai din cauza…Noi avem așa : 

abțineri, uitați-vă un pic, pentru și împotrivă… 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule primar, chiar încetați 

asemenea discuții. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Avem față de aici, deci față de…numai un 

picuț, facem acum…am ajuns să fiu jurist. Exprimare vot : da, nu, abținere. Pe 

buletinul…lasă-mă un pic. Eu, până nu citesc procesul ăsta verbal, ori plecăm toți ori 

mă lăsați să-l citesc. Pe procesul verbal am așa : număr voturi, pentru- într-o coloană, 

împotrivă și abțineri - o coloană, nule - o coloană. Cum ați…noi, tocmai, pentru a nu 

interpreta aici unde n-am nici o bifă ca ”Abținere” l-am considerat vot nul. Mai corect și 

mai riguros decât atât, pentru a nu da naștere la discuții că l-am considerat noi că-i nul, 

că-i absent, că-i prezent. Lăsați-mă să citesc procesul ăsta verbal până la capăt, pe baza 

acestor 19 buletine de vot. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun, dar votul e nul, dar buletinul nu-i nul în 

integralitate ? 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna Dinu… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Stai un pic. Stați un pic, domnule consilier. 

Au fost și alte…și dacă doamnele din…dacă ne uităm în urmă, nu știu să vă spun acum 

exact care din hotărâri care, prin vot secret, la fel : unde nu s-a bifat efectiv în dreptul 

articolului, nu în dreptul hotărârii, s-a notat cu ”Nul” doar în dreptul articolului și 

buletinul n-a fost considerat nul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi, dar eu…ceea ce spune domnul consilier mi 

se pare corect. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna Dinu, haideți să vă prezint mai 

simplu. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Dar mă lăsați să citesc? 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Un vot, da, îl bifează pe domnul propus 

de dumneavoastră și este considerat valabil, da ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Sau pe cine propun. O propunere. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Sau pe doamna. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Haideți că vă lămuresc eu acum. 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Ai răbdare un pic. În momentul în care 

ajunge în dreptul doamnei, nu pune X. Prin urmare, votul respectiv care este o hârtie 

este considerat valabil pentru o persoană și nu este considerat valabil pentru altă 

persoană. Vi se pare corect ? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Este vorba de poziții și vă reamintesc faptul 

că așa a fost… 

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Buletinul… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule, așa au fost votate. Domnule 

avocat…oricum vreau să citesc procesul ăsta verbal și nu…Mă lăsați să-l citesc odată să 

termin și după aceea interveniți ? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Doamna, haideți să vă elucidez misterul. Da ? 

139…discutăm discuții. Da ? 139  din Codul administrativ aliniatul nouă : ”Buletinele 

de vot se introduc într-o urnă.” Nu-i cazul nostru. ”La numărarea voturilor, nu se…” 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Cum nu-i cazul nostru ? 
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Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- …”Nu se iau în calcul…”. Atenție : „Nu se iau 

în calcul…” 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Cum nu-i cazul nostru ? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dar nu mă lăsați să termin ? ”La numărarea 

voturilor nu se iau…” nu-i cazul nostru că s-au introdus într-o urnă. Domnule, dar pe 

cuvântul meu, ați distrus toată țara asta. Ne-ați bulversat pe toți. Serios, 

adică…Dictatura, ca să nu mai zic…ne-ați prostit pe toți. ”La numărarea voturilor nu se 

iau…” două secunde… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule Miclăuș, lăsați-o puțin pe doamna Dragomir, că are o întrebare foarte 

pertinentă. 

Ziceți. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Eu am introdus un singur buletin de vot. 

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

ați avut două. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Nu am avut două. Din greșeală l-am luat și l-

am dat înapoi. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamnă, l-am văzut în mâna 

dumneavoastră. Doamnă, am martori. E domnul Huluță martor, l-a văzut și el, a văzut și 

domnul Șova. Dar chiar așa ne mințiți pe față ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Dar l-a pus înapoi, domnule Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Poftim ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- L-a 

pus înapoi. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu l-a pus înapoi. Era semnat. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – ”O scrisoare pierdută” de Caragiale. Am 

înțeles. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule avocat, vă rog citiți articolul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Era semnat și mototolit era. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- L-a 

avut și l-a pus înapoi. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Putem trece mai departe ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și unde-i că nu-l văd. Că nu-i mototolit nici 

unul pe acolo. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –Haideți să ne uităm la lege, domnule, că așa 

vorbim discuții. ”La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu 

a fost exprimată opțiunea consilierilor locali”. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Pe tot buletinul sau pe o parte ? cum scrie 

acolo ? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ”La numărarea voturilor nu se iau în calcul 

buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierilor locali”. Deci nu mai 

contează. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- De unde…Nu…Domnule consilier… 
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Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- ”Sau au fost folosite ambele cuvinte”, adică 

”Da” sau ”Nu”. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Domnule avocat, în condițiile astea, dacă 

pe un buletin de vot a fost exprimată o opțiune doar într-un anumit punct… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Nu există așa ceva. Dacă pe buletinul de vot nu 

a fost exprimată opțiunea, sănătate, e nul. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU – Dar a fost exprimată opțiunea. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- În matematică, în aritmetică, zero ori orice dă 

zero. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- Da, dar zero cu plus nu dă zero. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Domnilor consilieri, să vă spun și eu 

ceva. Deci buletinele de vot au fost făcute în așa fel încât să se adreseze doar la o 

persoană nominalizată de domnul primar. 

Domnul Consilier Daniel Miclăuș  - dar nu , nu ne referim la asta.  

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –haideți să vă spun. Am voturi… 

Domnul Consilier Daniel Miclăuș  - dacă nu e exprimată opțiunea, e nul domnule. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul avocat am articole, am voturi nule, 

la articolul 2, 3, 4, 5. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - deci, atenție, procesul 

verbal al…doamna consilier Dinu, vă rog să mă ascultați. Procesul verbal al comisiei de 

validare a fost semnat și de reprezentantul grupului politic PNL. Dacă nu o lăsați pe 

colega mea să citească procesul verbal, domnul primar ne acuză că ni se spală creierii, 

că nu gândim ș.a.m.d. chiar nu mai considerăm oportun să participăm la această ședință. 

Domnul Consilier  Cătălin-Bogdan CREȚU  - doamna Breahnă, vă rog frumos, mai 

ușurel  cu amenințările. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –eu voi,..eu voi citi procesul verbal. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …..(nu se înțelege, vorbește în afara 

microfonului.) 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – domnul consilier! 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –domnule primar, vă rog insistent lăsați-

o pe doamna Dinu. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –noi, membrii comisiei de validare, ne-am 

asumat. 

(Consilierii PSD părăsesc sala, mai puțin doamna consilier Dinu și domnul consilier 

Stan.) 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – doamna Breahnă, îmi amintesc că blocați 

proiecte europene. Eu nu sunt de partea primarului aici, eu sunt de partea orașului, mă 

scuzați. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –bun, dar nu m-ați lăsat să vă spun rezultatul 

votului.   

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – dar nu plecați din sală.    

Domnul Primar Cosmin NECULA- …..(nu se înțelege, vorbește în afara 

microfonului.) 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –poftim? 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul Bîrzu, vă mențineți semnătura acolo? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ  - de asta… 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU – deci noi… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ  - de asta ați schimbat ordinea dispoziției…. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU –punctul nostru de vedere este să reluăm votul. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ  -… ca să plecați din sală? De ce ați schimbat 

ordinea de zi și ne-am bătut o oră pe ordinea de zi? Păi doamna Pravăț, nu-i corect…  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –astea sunt prioritățile dumneavoastră? 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  -…… (ne se înțelege 

vorbește în afara microfonului)… sunt în comisia de validare din care face parte 

inclusiv domnul Bîrzu… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ  - abia acum sunt proiecte de interes pentru 

oraș. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - vă dau voie să citiți 

procesul verbal. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ  - e gunoiul, e gigacaloria, e organigrama. 

Degeaba plecați. Nu-i corect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- blocați orașul, oameni buni. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ  - s-a blocat orașul, îl blocați în continuare. 

Adică ați pus prioritate nu știu ce stradă. Prioritate era gigacaloria, era gunoiul, că o să 

avem blocaj pe salubritate, o să fim blocați pe căldura în oraș, o să fim blocați pe zăpada 

din oraș ș.a.m.d. Eu nu mai  pot să vă …să vă bateți. 

Domnul Consilier Daniel Miclăuș  - doamna, hai vă rog, să luați loc. Domnul Ștefan, 

vă rog frumos. Domnul Scripăț, haideți să continuăm, haideți să discutăm serios, vă 

rugăm frumos.           

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –a plecat și doamna Breahnă, ne putem 

desfășura acum ședința.  

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –v-am rugat o oră frumos, doar să mă lăsați să 

citesc rezultatul pe buletinul de vot. Nu s-a putut. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă vi s-au făcut o serie de remarci, chiar 

trebuia…adică un om vede un buletin în plus, un om vă explică că nu-i corect nul…      

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul primar…  

Domnul Primar Cosmin NECULA- vine un avocat și spune și acela - nu, nu-i bun, 

plecați din sală.  

Domnul Consilier  Cătălin-Bogdan CREȚU  - domnul secretar, mă ajutați să fac o 

contestație a votului de astăzi? 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul primar, nu uitați, domnul primar, am 

semnat că ne asumăm buletinele alea de vot. Nu e prima oară. 

Domnul Consilier  Cătălin-Bogdan CREȚU  - nu, din punct de vedere juridic. Eu nu 

cunosc aspectele…  

(Părăsește sala și domnul consilier Stan. Doamna consilier Dinu se îndreaptă spre ușă cu 

buletinele de vot în mână.) 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar plecați cu tot cu buletine? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – domnul primar, domnul primar! 
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Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - …..(nu se înțelege, vorbește în afara 

microfonului.) 

Domnul Primar Cosmin NECULA-da, dar să răspunzi că s-au ridicat niște probleme, 

Ioana. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –doamna Dinu, dar parcă citeați procesul 

verbal până  la capăt. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –țineți minte că înainte era introducerea…  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –pe ce motiv plecați din sală? Pe ce motiv 

plecați din sală, conform Codului administrativ? Conform Codului administrativ pe ce 

motiv plecați?  

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnule consilier… 

Domnul Consilier  Cătălin-Bogdan CREȚU  -să rămână pe bandă, doamnă. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnule consilier… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –ați părăsit ședința. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –ascultați-mă un pic. Țineți minte că înainte 

de introducerea urnei mobile aveam altă modalitate de a împărți buletinele. Atunci 

dumneavoastră, la pauză, ați solicitat împreună cu colegul dumneavoastră să veniți să 

numărați buletinele. În calitate  de președinte a acestei comisii de validare, v-am pus pe 

loc la dispoziție buletinele și procesul verbal. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- bun, au fost ridicate niște probleme care erau de 

competența comisiei de validare, la care nu s-a dat nici un fel de răspuns, nici cu 

modalitatea de vot nul sau anulat… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – nu, nu. Reluăm votul. Să știți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- … sau acea problemă cu votul respectiv. Asta mi 

se pare…     

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - ne spuneți rezultatul votului, doamna … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă ridicați și plecați din sală fix în momentul când 

se ridică probleme de genul acesta. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu mi se pare corect atitudinea… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul primar, domnul primar, o oră 

întreagă nu m-ați lăsat să vorbesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- o oră întreagă, nu că nu v-am lăsat eu, v-au ridicat 

oamenii niște probleme și  i-am susținut și eu, dar dumnealor au dreptul să facă asta.  

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –Cosmin…  

Domnul Primar Cosmin NECULA- și nu le-ați dat nici un răspuns… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul primar, nu mai acuzați…    

Domnul Primar Cosmin NECULA- …v-ați ridicat și ați plecat din sală.  

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – nu mă mai acuzați atâta,  sinceră să fiu… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu acuz nimic. Vi s-au ridicat niște probleme. 

Atât. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –da, noi am spus în față. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și nu ați dat un răspuns la nici una… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –dar lasă-mă un pic măi, să vorbesc o dată . 
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Domnul Primar Cosmin NECULA-  nu ați dat un răspuns la nici una dintre ele, 

doamnă consilier. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –să se consemneze că domnul primar nu m-

a… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  nu ați dat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –nu asta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  dar se consemnează. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul primar nu mă lasă să dau nici un 

răspuns, inclusiv… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  ar trebui să dați răspuns… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –dumneavoastră … 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  … la domnii consilieri, la cei trei. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –…domnule primar, dumneavoastră sunteți 

aici în calitate de invitat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da, da. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –… cu ce drept întrerupeți, sunteți consilier?  

Domnul Primar Cosmin NECULA- cu dreptul de a observa și a pune întrebări pentru 

că nu mi se pare normal dacă se ridică niște probleme care pun sub semnul întrebării un 

vot… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –vă doresc o… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-… să nu reacționați. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - domnul președinte de ședință! 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –doamna Dinu, doamna Dinu, termoficare, 

gunoi. Așa, a plecat și președintele. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - domnul președinte de ședință unde este? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul secretar, dar legalitatea ședinței? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - nu, dar asta-i abuz în funcție ce face. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – de fapt, strategia de la început… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - asta e neexercitarea atribuțiunilor de serviciu, 

serios, cu rea credință.   

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ –de la început, domnul Miclăuș, voiam să vă 

spun, de la început a fost schimbarea ordinii de zi ca problemele grele să se lase la urmă 

și să se părăsească sala.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - s-a întors domnul președinte. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – nu mi se pare corect.    

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - avem cvorum 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ –sunt problemele cele mai grave. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - stați puțin, stați, stați, ce faceți cu voturile? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - reluăm votul?  

Domnul Primar Cosmin NECULA - ce faceți cu voturile? 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –am rugămintea la dumneavoastră să-i 

permiteți doamnei consilier Dinu să citească rezultatul votului.  
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Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnule primar, întâi de toate voi citi 

rezultatul votului. Asta vă rog de o oră. Nu mai vorbesc, dacă mă întrerupeți vă 

promit… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –problemele care vi le-au ridicat consilierii locali 

nu răspundem înainte de rezultatul votului că s-ar putea să fie viciat rezultatul votului 

pentru că nu s-a răspuns la acele probleme.  

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul primar! 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - domnule primar așa cum aveți pe bandă, o să 

vedeți că semnătura comisiei de validare asupra rezultatului votului… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –domnul Crețu a spus ceva... 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –…a fost…  

Domnul Primar Cosmin NECULA –domnul Miclăuș a spus ceva, …  

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - doamna consilier Dinu, vă 

rog să dați citire . 

Domnul Primar Cosmin NECULA – le  răspundeți sau nu le răspundeți…  

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –…a fost înainte de a ridica dumneavoastră 

niște probleme. Pot să citesc procesul verbal? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –faceți ce vreți dar … 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul primar, dar avem 

un proces verbal asumat de comisia de validare? Doamna consilier Dragomir a 

menționat că a luat din greșeală două buletine de vot, dar a introdus în urna de vot un 

singur buletin de vot? Care e problema? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –domnul secretar, unde rămân aceste buletine de 

vot?  

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

proiectul de hotărâre. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU  k 
Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - vă rog frumos, degeaba… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –nu. Eu am întrebat pe domnul secretar. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU  - acum aflați unde rămân buletinele de vot? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –dacă nu-s consilier local! 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU  - eu cred că ar fi trebuit să știți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –doamna Dinu, nu vă agitați. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - doamna Dinu, vă rog 

frumos… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - păi nu, nu, domnul primar, că nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

mă lăsați să vorbesc dar haideți să fim serioși.  

Domnul Primar Cosmin NECULA –de ce vă agitați, doamna consilier? 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - doamna consilier Dinu, vă 

rog frumos… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –păi nu, domnul primar, nu mă lăsați să 

vorbesc dar hai să fim serioși și acum v-ați dat seama? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –nu vă agitați, doamna consilier. 



   

134 
 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - doamna consilier Dinu, vă 

rog frumos. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –nu serios, acum v-ați dat seama? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –mi-am dat seama de mult. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –nu, dar aveți capacitatea de a cita oamenii. 

Acum aflați? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –aflu de mult doamnă, dar nu știam că plecați cu 

buletine sau nu plecați cu buletine.   

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - nu face fabulații și 

scenarii. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –dumneavoastră,… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –puteți să mă și bateți. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –dumneavoastră domnul consilier, 

dumneavoastră domnul primar, dumneavoastră cred că conduceți o instituție de trei ani 

jumătate. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –fără îndoială și o s-o mai conduc încă patru ani, 

patru ani jumătate. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –doamna Dinu, vă rog citiți rezultatul la  

vot. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –totuși până la acest moment nu ar trebui să 

întrebați pe domnul secretar unde se duc buletinele, eu  cred că nu știți foarte  bine și 

dacă știți cum ați afirmat ulterior, nu-i cazul să fiți tendențios. Lăsați-mă doar să citesc 

rezultatul votului. Reiau: art. 1. Poziția 1. și o să citesc integral ca să stăm aici să citim 

voturi, proces verbal, păi nu, nu  mă luați așa domnul Huluță, vă rog frumos, încheiat de 

către comisia… nu dar e foarte important, nu, nu… 

(Se vorbește în afara microfonului.) 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –nu pot să…. Încheiat astăzi de către comisia 

de validare Cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău la data de  08 noiembrie  

2019.  

        S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de 

hotărâre privind modificarea HCL nr. 370/ 2017 prin care s-a aprobat participarea 

Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea 

Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău 

 Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

                                

                                     1. Consilieri prezenţi - 19 

                                     2. Numărul consilierilor care au votat  - 19 

 

         Menționez că doamna consilier Lazăr Doina este ieșită din sală. 

             PREVEDEREA CARE S-A  VOTAT 
1.  Art. 1 Prima poziție din tabel -Se modifică art. 3 al HCL nr. 370/ 2017 în sensul că 

se înlocuiește dl. Lucian Bogdănel din calitatea de reprezentant al municipiului 

Bacău în Adunarea Generală a Asociaților Asociației Grup Acțiune Locală ”Inovare 
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și Dezvoltare Durabilă” Bacău, cu d-na Diana Marin – Arhitect Șef a Municipiului 

Bacău. 

      În dreptul acestei propuneri au fost așa: 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă plus 

abțineri 5 voturi nule în dreptul … 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – cu toată responsabilitatea și urmările pe 

care eu le accept, pentru cât am  fost plătit eu, nu mai stau. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- nu, domnul Scripăț, aveți salariu, vă rog 

frumos să rămâneți în sală.     

Domnul Primar Cosmin NECULA –noi vă plătim salariile. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnul Scripăț, aveți o programare undeva? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – da, sunt programat la …   

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –tocmai ce vă rugam… 

 Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - demisia.  

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – eu citesc în continuare rezultatul votului dar 

nu…  

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –încetați și permiteți-i doamnei Diana… 

ă…   Ralucăi Dinu să-și… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –dar am și eu nervii mei și gâtul meu…  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - ați distrus orașul acesta. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – într-adevăr, a lua o decizie cu Soma  e 

ceva de interes local? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- păi este, rămâneți în sală. Domnul Scripăț, 

rămâneți în sală. Domnul Scripăț, vă rog să rămâneți în sală pentru Soma.    

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- păi dacă de o oră nu-i permiteți 

președintei… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - să citească un proces 

verbal. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ….să citească un proces verbal, păi 

atunci ce vreți? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- haideți, să citească, să trecem mai departe. 

Haideți! 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dați-i drumul cu Soma. Păi ce facem noi 

acum ce se cheamă ? 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –nu mă pot nici eu concentra. 

Domnul Consilier  Cătălin-Bogdan CREȚU  -   domnul Scripăț, era liniște când v-ați 

ridicat. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- voi, de la PNL, nu m-ați votat  

viceprimar, acum ce mai vreți?   

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - Ioana! 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-nu am ieșit viceprimar cu votul vostru. 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul Scripăț, haideți că 

mergem repede. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –domnul Scripăț, vă rog luați loc. 

Domnul Consilier  Cătălin-Bogdan CREȚU  -   stați vă rog frumos, domnul. 
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Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - dar nu plecăm?  

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –rugămintea mea la dumneavoastră, 

domnilor și doamnelor consilieri …demn de această funcție, rog să-i permiteți doamnei 

consilier local Dinu Ioana-Raluca să citească rezultatul… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –o ia de la capăt? 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –sper să nu o iau de la capăt. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA –rezultatul de la votul secret. Vă rog 

frumos. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –durează fix două minute, vă rog din suflet, 

inclusiv pentru cei care vor putea să  depună  sau vor vrea să depună contestație, lăsați-

mă să vorbesc. Repet, la doamna Diana Marin Arhitect Șef al Municipiului Bacău, în 

dreptul…Cosmin, dar lasă-mă măi să termin, dă-o în colo de treabă, pentru 7, împotrivă 

+abțineri 5, voturi nule nu a fost exprimată nici o opțiune în dreptul acestei propuneri pe 

buletinul de vot.  

Domnul Primar Cosmin NECULA –ei, aici e problema. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –7. Cosmin, dar taci odată.  

Domnul Primar Cosmin NECULA –aici e problema remarcată de domnul Crețu. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –e vot nul. Cosmin… 

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - nu are opțiune și a pus vot 

nul. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –Cosmin, lasă-mă să …Cosmin, eu  nu înțeleg 

domnul primar, aveți o problemă să auziți tot rezultatul votului? De ce nu aveți curajul 

să mă lăsați? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –doamne ferește. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –păi atunci! 

Domnul Primar Cosmin NECULA –doamne ferește, păi nu ați votat, nu am nici o 

problemă. Eu am o problemă cu ceea ce spun acei domni de acolo. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-domnul primar, haideți să discutăm după aia. 

Deci auzim votul și discutăm după aia. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –păi nu pot să …chiar să vorbesc mai tare 

că….Domnul Fediuc Ionel, a doua propunere, 11 voturi pentru, împotrivă +abțineri 4 

voturi, nule  4 voturi. 

Și art. 2, 3, 4, 5 :celelalte  prevederi ale HCL nr. 370/ 2017 sunt și rămân în vigoare.  

Art. 3 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.  

Art.4 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Agenţiei de 

Dezvoltare Locală Bacău, partenerilor din cadrul Asociației și persoanelor nominalizate 

la art. 1.   

Art.5 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea 

legalităţii. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –domnul Bîrzu, vă mai mențineți semnătura acolo, 

că am înțeles doamna consilier… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA  - domnul primar, vă rog, lăsați. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – vă  mențineți semnătura? 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul primar, nu ați înțeles nimic. Nu ați 

aflat rezultatul votului la ultimele trei articole. De o oră întreagă nu mă lăsați să vorbesc.  

Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - domnul primar… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –nu vă e…dar nu mai puteți dumneavoastră, 

dar măcar așa, pentru colegii dumneavoastră pe care …. lăsați-mă măcar un minut să 

vorbesc și după aia întrebați pe orice, nu știu dacă e cazul să întrebați, dar întrebați, e 

dreptul dumneavoastră dar lăsați-mă să termin.  

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA  - domnule primar, domnule primar! 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnule consilier, domnule primar, cred că 

trebuie să-mi iau o mega-voce de aceea ca să pot să vorbesc mai tare ca dumneavoastră. 

La aceste articole …da, dar dumneavoastră ați putea să vă concentrați, că m-ați întrerupt 

de vreo trei ori.  

  ( Se vorbește în afara microfonului.)   

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – la  art. 2, 3, 4, 5 au avut fiecare în dreptul 

poziției, 11 voturi pentru, un vot contra, 7 voturi nule,  pe această poziție. 

 Doamna Consilier Cristina-Ionela BREANĂ- PRAVĂȚ  - gata, am închis subiectul. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnul președinte, vă rog frumos să-mi 

spuneți din procesul verbal câte voturi au fost exprimate și câte voturi sunt valabil 

exprimate. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – toate voturile sunt valabil exprimate.  

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - și câte sunt nule, pentru că ce v-am spus 

eu este o formulă a=b+c, eu vreau să văd cât e b și cât îi c.  

 Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – a=7 la prima poziție . 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU – lăsați-mă să termin că încă nu am 

terminat pentru că dacă mă uit în dreptul Dianei Marin, am 12 voturi  exprimate 

valabile. Dacă mă uit  în restul voturilor am 19 voturi valabil exprimate. 

 Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – da, pentru fiecare poziție. Domnul 

consilier, vă rog și vă invit să verificați personal fiecare buletin de vot. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU –acum vin. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –  știți că v-am rugat repetat  și v-am invitat  

și la alte ședințe, nu se votează …fiecare votează cum vrea pe buletine. Vă rog să veniți 

să le verificați și să semnați că ați luat act, că ați verificat și ați luat act. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-doamna Dinu, votam de 100 de ori. Aveți 

deja, să zicem că aveți deja majoritate pentru propunerea dumneavoastră, haideți să 

supunem la vot din nou. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –  domnul, stați, domnul consilier! 

 Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-care-i problema? 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – eu aici nu am …eu nu v-am…la un moment 

dat atâta v-am rugat, să mă lăsați să citesc procesul verbal cu rezultatele. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-am fost de acord.  

 Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU – că eu, domnule consilier, că și 

dumneavoastră altă dată ați vrut să veniți să numărați. Mi se pare absolut corect să 

veniți, deși nu știu pe Codul administrativ dacă nu trebuie procedură, oricum este filmat, 
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este  important să veniți să numărați, după care domnul…înțeleg că dumneavoastră  sau 

cine poate, mai departe ne va spune, se pot face contestații, se pot relua voturile, dar eu 

atâta v-am rugat, lăsați-mă să citesc votul care e important să rămână peste noi. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – domnul președinte de ședință, am o rugăminte 

la dumneavoastră. În baza articolului 137 din Codul administrativ vă rog să faceți 

prezența consilierilor locali. Prezența noastră este obligatorie  la fiecare ședință, cu 

anumite excepții, acestea trebuiau aduse la cunoștință secretarului general și vreau să-l 

întreb pe domnul secretar  general dacă colegii noștri care au părăsit incinta, ca să zic 

așa, v-au adus la cunoștință următoarele: boală, deplasare în străinătate, evenimente de 

forță majoră, deces  membrii de familie, alte situații.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 
colegii dumneavoastră sunt afară.  

 Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –păi nu știu unde sunt. Deocamdată nu sunt în 

sală. Păi să-i invite aici.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- parcă ar fi prima dată când un consilier 

pleacă înainte de a se termina. Ce dracu, chiar suntem … 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –deci, pentru municipiu trebuie să stăm aici 

consemnați în unitate. Știți melodia aia ”stau în unitate…” 

Domnul Primar Cosmin NECULA –câte zile ați stat domnul Miclăuș, doamne! 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- la câte ședințe ați plecat, la câte ați 

întârziat, v-a întrebat cineva, ce dumnezeu? Asta-i încă o dovadă că Primăria Bacău nu 

are secretar, nu-i capabil să organizeze, să gestioneze  niște ședințe de consiliu local. E 

clar și el e autorul care ne-a adus în situația asta. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - nu, dar din câte îmi amintesc au mai fost 

ședințe la care consilierii PSD au lipsit nemotivat în sală, nu? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- corect. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –și conform Codului administrativ, parcă la 

două absențe se întâmpla ceva, nu? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-18 ani de închisoare.  

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU –în urma invitației doamnei președinte, a 

verificării voturilor, nouă voturi nu respectă articolul citit de domnul avocat Miclăuș, 

unde să existe vot la fiecare articol. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –ei, acum vedeți doamna consilier de ce tot 

insistam? 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul avocat, domnul consilier, vă rog. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –dacă se merge până într-acolo, dacă vă face 

propunere primarul trebuie să    …(nu se înțelege)… și rezultatul votului?  

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul consilier, domnul consilier Miclăuș, 

vă rog frumos mai citiți tot articolul acela 137. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –137 cu referire la prezența noastră, doamnă. 

139 vă referiți. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –139, scuze.    

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –139 aliniatul 9, teza a doua, ”La numărarea 

voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea 
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consilierului local” și mai este o chestie, redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără 

echivoc. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –buletinele de vot, da, la numărarea voturilor 

nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului 

local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la aliniatul 8.       

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –adică da sau nu.. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –bun. Domnul secretar, pot să vă adresez o 

întrebare? Așa cum … 

Domnul Primar Cosmin NECULA –deci, doamna consilier. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –Cosmin, eu nu te mai întrerup. Eu …  

Domnul Primar Cosmin NECULA –vă mențineți semnătura, pentru că ceea ce a 

indicat colegul nostru, ceea ce ați prezentat dumneavoastră, domnul Miclăuș și domnul 

Ghingheș uitați se confirmă. Eu înțeleg și repet, ai o problemă cu primarul, nu vrei să 

votezi proiectul … 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –domnul primar, de ce nu vorbiți la telefon? 

De ce nu vorbiți la microfon? O singură întrebare, la fel cum…      

Domnul Primar Cosmin NECULA –vorbesc pentru că se aude pe camere, stați 

liniștită. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –la fel cum… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –îmi asum ce spun. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –ca noi toți de altfel, domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –ei, uitați că deocamdată domnul consilier Crețu 

vă spune că nu-i corect procesul acela verbal. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –noi vorbeam de asumare. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile LUCA  - domnule primar! 

(Se vorbește în afara microfonului.) 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –bun. În momentul în care v-ați calmat cu 

toții, am o rugăminte, la  fel cum în urma, de fiecare dată când sunt discuții sau întrebări 

îi cerem părerea domnului secretar Ovidiu Popovici pentru avize de legalitate, pentru 

interpretare, pentru corectitudine. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –oameni buni, e o lege acolo. Haideți să… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –lăsați-mă un pic domnul Miclăuș, doar să 

întreb pe domnul secretar și pentru că și se poate verifica, au mai fost situații la alte 

proiecte în care la fel s-au numărat sau aproape la toate situațiile s-a numărat fiecare 

articol în parte, s-a exprimat fiecare vot cu da/nu sau nul pentru a nu da naștere la 

discuții, îl întreb și mereu l-am întrebat pe domnul secretar și ne-a dat un aviz pozitiv, 

dată fiind situația nou creată îl întreb din nou, acest proiect, domnule secretar, modul în 

care comisia de validare condusă de mine trei ani jumătate a redactat în acest mod 

procesul verbal și a considerat buletinele de vot în care erau exprimate două sau trei 

poziții, deci era opțiune, nu era buletinul de vot complet alb ca fiind cu da sau nu iar în 

poziția unde nu era exprimat nimic am trecut nul, de exemplu cum a  spus domnul 

consilier, uitați că nici nu le strâng de aici –acest buletin este valabil sau nu?  Atât vă 

întreb, mulțumesc. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 
dacă îmi dați un buletin să vă explic, vă explic faptic. Dați-mi un buletin.       

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU –haideți lângă mine vă rog frumos, că știți de 

ce, nu mi-e de altceva decât că o să zică lumea după aia că am luat buletine, mai știu ce 

am făcut. 

 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- haideți să ne lămurim, domnul avocat. Eu 

nu zic să nu reluăm votul dar haideți să ne lămurim. 

Domnul Secretar General Nicolae Ovidiu POPOVICI – la acest buletin de vot…. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- ei haideți să fim atenți  acolo și  pe 

urmă folosiți  microfonul, domnul secretar. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-vă rog să fiți atenți cu toții. Unde-i domnul  

primar,  a plecat? Domnul primar, domnul primar! Domnul primar, vă rog frumos, i-

am pus o întrebare, i-am adresat o întrebare domnului secretar și dumnealui are 

amabilitatea să ne răspundă. Vă rog frumos să fiți și dumneavoastră atent ca să…. 

Domnul Secretar General Nicolae Ovidiu POPOVICI – acesta este un  buletin….  

(Lipsa înregistrare). De exemplu la art.1 – să fie ixat pentru că am propunerea jos  

Fediuc Ionel și este ixat în dreptul lui, dar în același timp acesta nu este valabil pentru 

că nu suplinește articolul. Propunerea suplinește articolul  în sensul înlocuirii, dar 

celelalte sunt bifate. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-și atunci între ăsta și ăsta care este valabil 

și care nu? Aici este nu, da. Acolo  am numai da. 

Domnul Secretar General Nicolae Ovidiu POPOVICI –păi ăsta nu este valabil, este 

negativ pentru că la 1 se contrazice. Păi ce fac, îl împuternicesc sau nu îl 

împuternicesc? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-da, dar nu contravine. 

Domnul consilier Ghiorghe Huluță – asta-i pentru că nu s-a făcut regulamentul de 

vot pentru acest buletin…. (nu se înțelege, luare de cuvânt înafara microfonului) 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-în situația…, mă ascultați? În condițiile în 

care…, numai un pic. În condițiile în care domnul secretar are  obiecțiuni asupra 

completării acestor buletine de vot, pentru a nu exista suspiciuni… 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – reluarea votului. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-o să reluăm votul în momentul în care o să 

avem cvorum. 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – e un câștig pentru democrație. 

Domnul consilier Ghiorghe Huluță – să nu existe suspiciuni, repetăm votul. 

Domnul consilier Cristian GHINGHEȘ – și trebuie să felicităm comisia pentru 

asumare până la urmă, nu? Hai să repetăm. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- domnul secretar, vă rog frumos. Și rog pe 

domnul primar 2 minute dacă poate să nu mă contrazică. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar nu am zis nimic.  

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-nu, dar ești tentat să... 

Domnul Primar Cosmin NECULA-ei, acum nu-mi intentați procese de intenție. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-nu, dar dumneavoastră o faceți mereu. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA-eram să zic  cine știe  ceea ce urmează eu să 

fac… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-vorbim retrospectiv, nu prospectiv, domnul 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-retrospectiv, vă spun că nu cunoașteți care sunt 

realitățile. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU - credeți-mă că….Nu meritați. 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ –nu mai este președinte de ședință în sală. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU – domnul primar, nu meritați, corect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-corect, așa-i, nu merit. De ce, că nu respect 

decizia domnului Benea sau de ce? 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-mai repetați odată asta și la microfon. 

Domnul secretar,….  

Domnul Primar Cosmin NECULA- repetați povestea  asta cu mă dă în judecată, 

pentru că astea nu-s motive……. (nu se înțelege, luare de cuvânt înafara 

microfonului). 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- domnul primar, asta cu judecata văd că o 

aveți la ordinea zilei. În calitate de reprezentant al cetățenilor, ar trebui să fiți un pic 

mai, nu că mai neutru, mai calm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-în momentul în care am mirosit povestea 

dumneavoastră, și uitați că se confirmă.. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-domnul primar, dacă dumneavoastră nu 

aveți…, vorbiți vă rog frumos la microfon, toate acuzele care mi le faceți să rămână pe 

bandă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- (nu se înțelege, luare de cuvânt înafara 

microfonului). 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- v-am spus ceva. Vorbiți pe bandă. Nu 

aveți…. Dar de ce? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-avem camere de luat vederi în spate, care 

înregistrează ceea ce spun. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-nu are nici o importanță camera. E foarte 

bine că o avem. 

Domnul consilier Cristian GHINGHEȘ –domnul președinte, reluăm votul? Haideți 

să… 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-scuze, scuze. Nu, altceva voiam să întreb. 

Domnul secretar, eu ce fac cu buletinul acesta? Pur și simplu l-am semnat și reluarea 

votului se face verbal, da? Astea le predăm la doamna Tamba în formatul acesta, nu? 

Că așa trebuie să rămână. Întreb ca să nu greșesc ceva. 

Domnul consilier Ilie BÎRZU – doamna președintă,  eu sunt de acord să reluăm votul. 

Anulăm ce s-a numărat acum  și să facem încă o procedură de vot. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-…(nu se înțelege, luare de cuvânt parțial 

înafara microfonului)…  vot, domnul membru al ședinței de comisie… 

Domnul Secretar General Nicolae Ovidiu POPOVICI – nu reluăm votul pentru că 

până la urmă nu s-a finalizat procedura. Nu reluați votul că nu aveți voie să reluați 
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votul. Deci aveți o problemă cu votul. Este contestat de majoritatea, rezultatul votului 

este contestat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - renumărați. 

Domnul Secretar General Nicolae Ovidiu POPOVICI – și atunci procedați din nou  

pentru că este eroare la buletine. Pentru că dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră 

nu ați știut să votați și nu ați bifat toate căsuțele. 

Domnul consilier Ilie BÎRZU –  dar practic cereți ca comisia să renumere voturile, 

asta cereți. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU-nu. Tocmai ce s-a cerut renumărarea 

votului, de mai multe ori pentru că au fost diverse suspiciuni. Atunci trebuie reluarea 

procedurii de vot. 

Domnul consilier Ghiorghe Huluță – renumărați și dacă nu ies…(nu se înțelege, 

luare de cuvânt înafara microfonului)….. 

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- domnul consilier, și dacă ies și tot…. 

Domnul consilier Cristian GHINGHEȘ –domnule Luca, vă rog să faceți apel la 

consilierii din grupul dumneavoastră să reintre în sală, să desfășurăm ședința pentru că 

e deja a doua ședință în care încercăm să epuizăm ordinea de zi de acum o săptămână. 

Chiar ar însemna să blocați activitatea Municipiului ca aceste proiecte să nu fie supuse 

măcar discuției astăzi. Haideți, vă rog, faceți apel la colegii dumneavoastră pentru că 

altfel vom începe să îi întrebăm dacă au motive de deces sau de alte chestiuni, cum 

zicea domnul Miclăuș aici, din lege. Mă rog, deces, alte situații de urgență… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- stimați colegi, stimați colegi consilieri 

locali ai Municipiului Bacău în acest moment….Domnul Huluță, îmi permiteți? 

Stimați consilieri locali ai Municipiului Bacău în acest moment consider că   nu mai 

este cvorum și ședința consiliului local se suspendă. Vă mulțumesc pentru participare. 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ –da, domnul președinte, nu mai este cvorum dar 

vă rog să faceți prezența consilierilor că noi nu am stat de proști aici. 

Domnul consilier Cristian GHINGHEȘ –deci prezență și motive,  exact de ce au 

plecat. 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ –nu,  vă rog să se consemneze, consilierii locali 

PSD inclusiv domnul viceprimar Scripăț au părăsit ședința nemotivat. 

Domnul consilier Cristian GHINGHEȘ – nu, domnul Scripăț a motivat și a spus că 

merge la cârciumă. 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – a, merge la crâșmă, merge la cârciumă, da. 

Domnul consilier Cristian GHINGHEȘ –așa a zis domnul Scripăț. 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ –am înțeles. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA-ceilalți consilieri locali din motive 

personale nu mai  se află în sală. 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – nu este normal, nu este normal așa ceva. 

Domnul consilier Cristian GHINGHEȘ – și anularea indemnizației pentru acei 

consilieri 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ –corect. 
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Domnul consilier Ghiorghe Huluță – domnul președinte, eu, în locul dumneavoastră, 

așa ca un președinte destoinic, ați propune o pauză de 5 minute, că poate, pentru 

consultări, că poate se va întoarce domnul viceprimar,… 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ – domnul Scripăț de la cârciumă și colegii 

dumneavoastră de la sediul partidului. 

Domnul consilier Ghiorghe Huluță –nu, nu. Se va întoarce, e supărat, poate revine, 

facem cvorumul de 11 consilieri și ne continuăm cu problemele cele mai grele ale 

comunității noastre.... 

Domnul Primar Cosmin NECULA-care trebuie asumate. 

Domnul consilier Ghiorghe Huluță – gunoiul, gigacaloria, organigrama, sunt cele 

mai grele din aceste chestiuni și eu ziceam că trebuiau să fie 1, 2, 3 nu ultimele 3 

proiecte. E foarte important.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- în special a fost modificată ordinea de zi. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- domnule consilier, mă repet…. 

Domnul consilier Ghiorghe Huluță –facem 5 minute pauză. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA-… cvorumul nu mai este acela de….. 

(Discuție suprapusă. Nu se înțelege.) 

Domnul consilier Cristian GHINGHEȘ – dar chiar refuzați să continuăm ședința… 

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ –ați schimbat ordinea de zi, ați lăsat proiectele 

de HCL cele mai importante la sfârșitul ședinței ca să plecați din ședință? Vă bateți joc 

de noi toți și de tot orașul acesta! Să vă fie rușine! 

Domnul consilier  Cătălin-Bogdan CREȚU – credeam că doamna Dăncilă 

…Domnul președinte, credeam că doamna Dăncilă este un accident dar se pare că nu e 

chiar așa. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA–rectific, în sală mai sunt doar 10 

consilieri locali. Mulțumesc, bună ziua. 

Domnul consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul Luca, vă rog, pauză 5 minute să îi 

convingem pe colegii dumneavoastră să intre în sală.  

Domnul consilier Daniel MICLĂUȘ –nu e posibil așa ceva. Vă bateți joc de noi toți. 

O să vă sancționeze  electoratul. 

Domnul consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul Luca! 

 

Rezultatul de la  voturile secrete  au  fost citite, pentru unele proiecte,  ulterior 

finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora 

aparțin  pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea 

procesului verbal.  

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