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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROCES VERBAL 

Nr.65062   din  20.02.2020      

 

Încheiat pentru şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din  data  

de 15.11.2019, ora 10.00. 

Domnul  Primar  Cosmin NECULA -     Rog asistenţa  să se ridice  în vederea  

intonării imnului naţional. 

Se intonează imnul de stat. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA -   Vă mulţumesc.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133(2), lit.”a” și art. 134(1) lit. ”a” din 

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

Dispoziția nr. 2576 din  11.11.2019,  a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul 

Local în şedinţă extraordinară. 

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

Lipsesc: domnul consilier Cristian Ghingheș,  doamna consilier Lazăr Doina –

Emanuela (concediu medical), domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan și domnul 

consilier Miclăuș Daniel. 

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

26.09.2019. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   
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Cu 16 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței din data de 26.09.2019. 

 

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

01.10.2019.     Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

  

13. LUCA VASILE x  
 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent  
 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 
  

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE 
 

 x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent  
 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 6 
 

10 
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Cu 6 voturi pentru și 10 abțineri, procesul verbal al ședinței extraordinare din 

01.10.2019 nu a fost aprobat. (Așa este corect, inițial s-a anunțat 5 voturi pentru). 

Rugăm dacă aveți cumva constatări că nu corespunde realității să ne faceți adrese sau 

să ne spuneți, ca să putem modifica. 

Supunem aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07.10.2019, 

ora 09.00. 

Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

  

Cu 6 voturi pentru și 10 abțineri, procesul verbal al ședinței extraordinare din 

07.10.2019, ora 09.00 nu a fost aprobat. 

 

Supunem aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07.10.2019, 

ora 12.00. 

Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? 

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE 
 

 x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent  
 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 6 
 

10 
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Cu 6 voturi pentru și 10 abțineri, procesul verbal al ședinței extraordinare din 

07.10.2019, ora 12.00 nu a fost aprobat. 

Deci, vă comunicăm că așteptăm din partea dumneavoastră acele constatări care, așa 

spune în Codul administrativ, dacă aveți… 

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

să ne raportăm strict la Codul administrativ, am  avut o discuție la ședința anterioară 

de consiliu local, prin care v-ați asumat faptul că ne veți pune la dispoziție 

înregistrările audio sau video,  indiferent de format, ale ședințelor din data de 01 

octombrie, ale ședințelor din data de 07 octombrie, a ședinței ordinare din 31 

octombrie. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

doamna Tamba, din data de 07 octombrie nu s-a pus? 

Doamna Rodica-Florentina TAMBA-nu, deci ultima este din data de 26.09.2019. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-am avut ieri o discuție 

cu reprezentanții compartimentului tehnic din subordinea dumneavoastră, am primit 

un extras din Codul administrativ și atât. 

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE 
 

 x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent  
 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 6 
 

10 
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Doamna Rodica-Florentina TAMBA-ultima pusă e din 26.09.2019. 

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

înțeles. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-domnule secretar, aveți și 

o solicitare scrisă, o să vă rog frumos… 

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

am primit încă... 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-să ne puneți pe adresa de 

mail care este publică, este site-ul primăriei sau personal dacă dimensiunea fișierelor 

nu vă va permite să transmiteți pe mail. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

am înțeles. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-și atunci pentru o 

verificare între conținutul înregistrărilor și informațiile din procesele verbale o să 

reușim să le aprobăm. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

am înțeles. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-mulțumesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

dau cuvântul domului primar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi    a 

ședinței.   

Domnul Primar Cosmin NECULA- sărut mâna, buna dimineața. Mă auziți? 

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

merge mai bine. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru 

faptul că sunteți prezenți la această ședință și înainte de a da citire … 

Nu se aude? Da? Mă auziți, da? Avem și camere, nu-i… 

Motivul pentru care… 

Domnul consilier Romică BOTOI- dar nu mai trebuie microfon, că se aude foarte 

bine. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- pentru înregistrare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- să rămână pentru stenogramă. Motivul pentru 

care v-am invitat astăzi aici, rezidă din două componente. În primul rând sala de 

ședințe a consiliului local este ocupată în momentul de față, ca de fapt întregul Centru 

de Afaceri, de Congresul Național de Chirurgie Pediatrică care se desfășoară în aceste 

zile la Bacău, un proiect pe care l-ați aprobat și  dumneavoastră. Pe de altă parte, cred 

că este foarte important pentru dumneavoastră să aveți, dat fiind faptul că este vorba 

de un proiect de hotărâre care vizează în mod direct Thermoenergy, cred că este foarte 

important pentru dumneavoastră să aveți dimensiunea reală a acestei instituții și eu o 

să vă invit după ședința de consiliu local, dacă dumneavoastră aveți disponibilitatea și 

aveți timpul necesar, să mergem un pic să vizităm efectiv Thermoenergy și cu 

prioritate ceea ce înseamnă ciclu combinat pe care noi îl pornim și în momentul de 

față se află în teste, în testele de producție. Este, din punctul meu de vedere, o 

realizare pe care domnul director și compania pe care o conduce o face și este o 

realizare pe care o face alături de municipalitate. Gândiți-vă că este vorba despre un 
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ciclu combinat, care a fost cumpărat acum mulți ani de zile și a fost cumpărat 

degeaba, deoarece nimeni nu l-a pus în funcțiune și nimeni nu l-a adus pe linia de 

plutire. Vreau să mulțumesc, de asemenea, domnului director pentru organizarea  pe 

care avem aici, după cum vedeți e, din punct de vedere logistic, mai bine decât, chiar 

mai bine decât la ședințele noastre de consiliu local. Mulțumim, domnule director, 

pentru că ați avut grijă de noi  din acest punct de vedere. 

Voi da citire ordinii de zi a ședinței de consiliu local: 
 

 

1.  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. 

2.  Proiect de hotărâre privind  asocierea Municipiului Bacău cu Fundația de 

Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor 

“Gala Voluntarului Băcăuan 2019” și VOLex, ce se vor desfăşura în datele 

de 04.12.2019 și 27.12.2019 la Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală,    Direcția Economică și  Birou 

Aprovizionare și IT   și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr. 1, 2, 4  și 5. 

3.  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:  



   

7 
 

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. 

4.  Proiect de hotărâre  privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Bacău, 

în perioada sezonului rece, respectiv 1 decembrie 2019 – 31 martie 2020. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

5.  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. 

6.  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:  

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. 

7.  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. 
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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. 

8.  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. 

9.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Modernizarea, dotarea 

si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie 

Bacau” cu codul SMIS 126795. 

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 Tehnică    și  este  

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

10.  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. 

11.   PESTE ORDINEA  DE ZI: 

Proiect de hotărâre  privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația 

”Centrul Daniel”, în vederea realizării în comun a  Festivalului de Muzică 

Ușoară pentru Copii ”STEA Printre Stele”, în perioada 22 – 23 noiembrie 

2019 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 
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Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- domnule primar, dacă permiteți o 

întrebare, pentru că tot ați citit ordinea de zi, am fi pregătiți astăzi și pentru a discuta 

Rapoartele Curții de Conturi, sunt trecute la Diverse?  Știți și dumneavoastră ca 

trebuia să vină conducerea S.S.P.M., mă rog, mai multe persoane din primărie, știu 

că discutasem și stabilisem ceva în sensul acesta. Credeți că… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

lista invitaților, dacă luăm în considerare și Rapoartele Curții de Conturi, ar trebui să 

mai vină încă 30 de oameni. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- bun, păi și atunci de ce ați mai dat 

drumul la ordinea de zi? 

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,  Birou Aprovizionare și IT    și  

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

12.  Proiect de hotărâre  privind  alegerea ,,Președintelui de ședință” al 

Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din 

lunile    NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2019 și IANUARIE 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 comisiei  de specialitate 

nr. 5.  

13.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 

12.794,00 m.p. teren din Calea Republicii, nr. 285, cu nr. cadastral 67420 si 

realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE 

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, HALA PRODUCTIE, SEDIU 

ADMINISTRATIV, REZERVOR APA SI IMPREJMUIRE TEREN, 

CALEA REPUBLICII, NR. 285 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va 

realiza pe teren proprietate privata. 

BENEFICIAR:S.C. RHINO SAFETY 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,  Direcția de Drumuri Publice și 

Arhitect Șef     și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   

2   și 5. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

pentru că… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- tot venim pregătiți, ia uitați dacă, 

de-acum s-au tocit astea de când… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

pentru că am avut impresia că s-ar putea să încapă, dar totuși nu avem aer.  

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- ați avut impresia aceasta greșită, eu 

vin pentru prima oară în sala aceasta, dumneavoastră  presupun că o știți, dacă tot 

răspundeți dumneavoastră. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

nu, n-o știam. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- eu l-am întrebat pe domnul primar, 

acum dacă dumneavoastră răspundeți…Mulțumesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

eu răspund, pentru că eu răspund pentru lista de persoane care vin, pentru buna 

desfășurare. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- dar ați făcut invitații în sensul 

acesta? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

am vorbit cu oamenii și văzând dimineață ce este aici… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- domnule, puțin loc avem, dar mă 

ridic eu și-i las pe dânșii să stea aici. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

dar dumneavoastră ocupați locul la 30? 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- nu, ne mai strângem noi și facem 

loc pentru încă douăzeci. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

dacă colegii dumneavoastră sunt de acord… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- ok, am înțeles. Ne chinuim să 

discutăm din iulie, de când… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

dacă colegii dumneavoastră sunt de acord, noi, după ce terminăm proiectele de 

hotărâre, îi putem invita, ei sunt  pregătiți și fără nici o problemă îi chemăm și vom 

discuta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- fără probleme. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- noi … 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

pleacă ceilalți  care nu au legătură cu Curtea de Conturi și vin ceilalți 30 care au 

legătură cu Curtea de Conturi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- corect. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- dumneavoastră știți mai bine. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

dumneavoastră hotărâți. Noi ne pliem, tocmai ca să fiți mulțumiți. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- practic, de aceea, acesta a fost raționamentul 

pentru care am pus pe ordinea de zi, în cazul în care se aprobă și după finalizarea 

ordinii de zi, chemăm pe toată lumea și începem aceste discuții. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- bun, păi atunci eu zic, dacă toată 

lumea este de acord să-i anunțăm pe dânșii…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- îi anunțăm în momentul în care se termină,  

nu-i anunțăm acum, că au fost anunțați o parte. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- poate se pregătesc până 

terminăm… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

sunt pregătiți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stați liniștită, sunt pregătiți. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- bine, mulțumesc frumos. 

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

și fost aici o parte dintre ei. Cred că v-ați întâlnit cu dumnealor care plecau deja 

pentru că s-a văzut că aici nu încap.  

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE –am înțeles, vă mulțumesc mult. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

deci și pregătiți, oricând vin. 

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

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Deci, vă spun că în conformitate cu Codul administrativ, în momentul în care ordinea 

de zi nu este aprobată, ședința nu mai are loc. Deci, ședința nu mai are loc. Deci, în 

Codul administrativ spune foarte clar, în situația în care ordinea de zi nu este 

aprobată… 

Deci, dumneavoastră aveți variantele astea, aprobați ordinea de zi și pe urmă faceți 

modificări. Păi, eu asta spun, atunci… 

Domnul Consilier Dănilă Ghiorghe-așa am făcut. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

păi ordinea de zi  acum și de asta. Bine, am înțeles, reluăm votul. 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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   
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Deci, în unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Și acum dacă dumneavoastră aveți 

propuneri de prioritizare a ordinii de zi, vă rog frumos. Domnul Dănilă. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- propunem modificarea ordinii de zi după 

cum urmează:  

Domnul Consilier Romică BOTOI- nu mai, tot se discută, domnule Dănilă, vă 

rugăm să terminăm cu chestia aceasta, avem doar 10 puncte, domnule. Vă rog din 

suflet. Mai modificăm aceste 10 proiecte? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- era strada în fața gigacaloriei. Avem 10 și 

acum le puneți cum vreți? Și la cele importante plecați din sală. Dați-mi și mie una. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-aveți 

o listă să dați la toată sala? Păi dați-mi și mie una. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ-da. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnul Huluță, vă rog 

frumos, lăsați-mi colegul să citească. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- am s-o citesc. Eu v-am respectat, domnul 

Huluță, când vorbiți. E vorba că nu introduc alte puncte pe ordinea de zi, ci e vorba 

de modificarea ordinii de zi. 

Domnul Consilier Romică BOTOI-nu se înțelege modificarea proiectelor, domnule 

Dănilă. Mă iertați că intervin. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- domnule consilier, numai să ne 

promiteți,  vă lăsăm să le citiți, să ne promiteți că în urma modificărilor pe care le 

faceți și aveți tot dreptul acesta, după cum considerați dumneavoastră că sunt 

proiecte importante sau mai puțin importante, să nu plecați din sală. Pentru că ați 

plecat și data trecută și am rămas doar noi acolo. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- și au rămas trei subiecte. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- rămâneți până la sfârșit, lucrăm 

împreună, votăm pro sau contra. Că data trecută ați avut … 

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - - 
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Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- dacă avem condiții să stăm până la sfârșit 

stăm, dacă mai avem aer, dacă nu mai avem aer… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- data trecută ați avut condiții 

destule, nu mai părăsiți sala. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- dar vă rugăm, doamna consilier, lăsați-l să 

citească. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- m-am făcut că nu mai vreau să 

votez, dar acum facem scris,  lucrați, nu mai plecați.  

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- proiect…, hopa, ați venit și pregătită. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- am venit pregătită pentru că plecați 

din sală. Este a nu știu câta oară când părăsiți sala. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- proiectul de hotărâre al consiliului local 

privind asocierea cu Centrul Daniel, suplimentat pe ordinea de zi, să devină Punctul 

1. Punctul 2 rămâne neschimbat. Punctul 4 devine punctul 3, punctul 9 devine 

punctul 4, punctul 1 devine punctul 5, punctul 3 devine punctul 6, punctul 8 devine 

punctul 7, punctul 7 devine punctul 8, punctul 5 devine punctul 9, punctul 6 devine 

punctul 10, iar punctul 10 devine punctul 11. Ce era atâta de mult de discutat? 

Domnul Consilier Romică BOTOI -  puteți să ne dați și nouă o explicație, de ce? 

Care e avantajul la toată treaba asta, domnule Dănilă? 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- este dreptul dumneavoastră, numai 

să nu plecați. Asta este rugămintea noastră. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-lista 

dați-o. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- prioritar sunt proiectele cetățenilor. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- păi toate sunt ale cetățenilor. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- astea sunt ale mele, le duc acasă la mine, 

domnule? Băi, era strada înainte la asta, aia-i antologică ce faceți voi. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- domnule secretar, o secundă, la Comisia 5 

a venit acel proiect de modificare a președintelui de ședință, nu? Și? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-da, 

imediat că n-am intrat încă pe ordinea de zi, domnule. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- păi nu, dar o să fie care punct? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-păi 

acum voiam și eu să-l întreb pe domnul Dănilă care punct va fi, că punctul 1 l-a dus 

la 5? Păi punctul 1, alegem președintele de ședință la jumătatea ședinței? Păi, uitați, 

eu pe propunerea domnului Dănilă… 

Păi atunci reformulați din nou propunerea, ca să rămână pe bandă. Fac de capul meu. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- dacă vom introduce 

proiectul privind alegerea președintele de ședință pe prima poziție, domnul Dănilă va 

reformula. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-păi 

este introdus pe ordinea de zi și este pe prima poziție. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- dacă-l ducem pe prima 

poziție, atunci colegul meu va reformula. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-păi 

asta-i rugămintea mea că acum… 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- dumneavoastră ați prezentat. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

domnul Șova a fost foarte atent și a ridicat o problemă foarte pertinentă. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ-deci la punctul 1 să înțeleg că este 

președintele de ședință. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-păi 

dumneavoastră spuneți, nu eu spun. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- alegerea noului președinte. Suplimentar pe 

ordinea de zi Centrul Daniel devine punctul 2. Punctul 2 devine punctul 3, punctul 4 

rămâne punctul 4, punctul 9 devine punctul 5, punctul 1 devine punctul 6, punctul 3 

devine punctul 7, punctul 8 devine punctul 8, rămâne același, punctul 7 devine 

punctul 9, punctul 5 devine punctul 10, punctul 6 devine punctul 11, iar punctul 10 

devine punctul 12. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- și două puncte dacă le aveam, le 

modificați invers, numai să fie pe a voastră. …tot 10 puncte avem. 

Doamna Nicoleta MATEI- și 13, P.U.D.-ul, domnule secretar. P.U.D.-ul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

domnul Dănilă, dar punctul 13, ce devine? 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- rămâne punctul 13. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- vă bateți joc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-a, 

deci punctul 13 rămâne punctul 13. 

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- eu, cu tot respectul, am să vă zic, cu tot 

respectul pentru dumneavoastră, lucrați pentru Bacău, încetați circul, faceți și 

dumneavoastră parte din acest circ, mai ales domnul Bîrzu, că data trecută ați pus 

muzică la microfon, păi… 

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-păi, ca să… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- ca să vă liniștească, doamnă. 

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- dacă forul deliberativ consideră 

respect… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- v-a pus muzică de meditație, ca să 

vă liniștească, doamnă. 

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - doamna Năstase, doamna consilier,  

nu-i includeți pe toți că și dumneavoastră aveți…  

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- ceea ce s-a întâmplat data trecută, 

nu a fost în regulă, doamnelor. Trebuie să recunoașteți și dumneavoastră,  haideți să 

fim serioși.  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ - întoarceți și cu fața... 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- eu, știți ce vă propun la următoarea 

ședință? Mergeți în comisii, schimbați ordinea de zi și dați-ne o ordine de zi s-o 

putem și noi urmări. Nu puteți să multiplicați, domnule Dănilă? Multiplicați 20 de 

ordini de zi să văd și eu cam cum se lucrează? 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- să se vadă, sigur că da… 
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Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- poate vă ajută domnul director de la 

Thermoenergy. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- haideți, domnule secretar, am 

reținut că punctul 1 este cu Centrul Daniel, nu? Haideți să începem, haideți să ne 

pregătim. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

supunem la vot ordinea proiectelor ordinii de zi. Ordinea de zi am aprobat-o.  

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- am aprobat-o. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-acum 

punem la vot propunerea domnului Dănilă de modificare a ordinii. 

Cine este pentru? 

Domnul Consilier Romică BOTOI- votăm, votăm pentru, să mergem, nu mai stăm. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-haideți să mergem, nu mai stăm. Votăm 

pentru, să le facem jocul. 

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Cu 14 voturi pentru și 2 abțineri, doamna Năstase și domnul Bîrzu. 

Îl rog pe domnul primar să prezinte proiectul de hotărâre nr.1, cu președintele de 

ședință. 

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA   x 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 14 - 2 
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1.Se trece la  punctul 1 (fost 12) al ordinii de zi  și Domnul Secretar General dă 

cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la 

proiectul de hotărâre  privind   alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului 

Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile    NOIEMBRIE, 

DECEMBRIE 2019 și IANUARIE 2020. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  Domnul Primar  Cosmin NECULA – doamnelor și domnilor consilieri locali, 

având în vedere solicitarea domnului Luca Vasile, domnului profesor Luca Vasile, 

privind renunțarea la calitatea de președinte de ședință, vă prezint acest proiect de 

hotărâre, așteptându-vă să luați o decizie înțeleaptă, cum ați făcut-o de fiecare dată și 

să numiți un nou președinte de ședință, să desemnați un nou președinte de ședință. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- propuneri? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-da. 

Avem două variante. Alegem pentru luna noiembrie un președinte și pe urmă intrăm 

cu varianta, următoarele două luni același președinte? Sau alegem și pentru 

noiembrie și pentru următoarele două luni același președinte? 

Cum considerați dumneavoastră, așa facem. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- eu zic să continuăm mandatul lui domnul 

Dănilă și pe urmă să se aleagă… 

Cine a fost? Luca. Domnul Luca, scuzați. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - dar, domnul Luca are probleme de sănătate sau ce 

are? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- am fost foarte atent. Nu, are dispoziție… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

așteptăm propunerile dumneavoastră cu amândouă variantele. Eu v-am spus ce 

posibilități aveți. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- propunerea mea este să continuăm 

mandatul domnului Luca … 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- și eu sunt de acord. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-cu 

cine? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- și în decembrie să vină cineva pe două 

luni, decembrie și ianuarie. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

nominalizați. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- fac eu o propunere. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-da, 

doamnă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnul Huluță, ne 

propune să alegem președinte doar pentru continuarea mandatului domnului Luca, nu 

și pentru două luni… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- numai pe noiembrie, ca să intrăm în 

normalitate cu… 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnule secretar,… 
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Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- pentru perioada aceasta. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnule Huluță, hai să votăm 

propunerea dumneavoastră, ca să ne lămurim. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-și 

atunci faceți o propunere pentru noiembrie și mai faceți o propunere pentru 

decembrie-ianuarie. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-hai să vedem procedura întâi, 

domnule secretar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-care 

procedură? Codul Administrativ spune că aveți dreptul până la trei luni. Noi, ca să vă 

rânduim punem două luni. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE-nu, dar noi întrebăm dacă este în 

regulă că domnul renunță din propria-i voință. Cum este procedural? 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-nu-i o obligație din calitatea de consilier să conducă 

ședința? Adică  el se prevalează de această obligație? 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- nu este desemnat? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-deci, 

calitatea dumnealui, calitatea dumnealui încetează în momentul în care dumneavoastră 

alegeți alt președinte.  

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-nu, dar eu am întrebat altceva, domnule secretar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-nu 

poate fi obligat să-și continue mandatul. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- e opțiunea dumnealui. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-dar 

calitatea încetează în momentul în care dumneavoastră alegeți alt președinte, pe 

altcineva sau dați o altă hotărâre. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnule secretar, haideți să 

simplificăm. Stimați colegi, haideți să votăm în primă fază procedura, deci, eu de 

exemplu, vreau să propun pentru trei luni. Domnul Huluță a pus pentru o lună. Cine 

este pentru o lună, cine este pentru trei? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-corect. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- după ce stabilim cum vom alege, 

facem nominalizările. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-exact. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- ca să nu stăm, propun eu pe-o lună 

două și… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-bun. 

Perfect. Supunem aprobării propunerea domnului Huluță ca să alegem un președinte 

de ședință pentru o lună de zile, prima dată. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- pentru luna asta. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-pentru 

luna noiembrie. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-pentru două săptămâni. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-cine 

este de acord? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 
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Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- noi ne abținem, că vrem pe trei luni. 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Cu 14 voturi pentru și 2 abțineri, propunerea domnului Huluță Ghiorghe  a fost 

aprobată. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-nu mai supunem la vot că nu mai are rost. 

Mai are rost să se supună la vot, Dragoș? 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-nu mai are rost. Acum căutăm 

persoana pentru o lună. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-și 

acum nominalizați. Aveți propuneri? Vă rog. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- propun pe domnul Huluță. Văd că vrea să conducă 

campania. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- nu vreau. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- sunteți dispus. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- dacă P.S.D.-ul nu vrea. Aș vrea unul de la 

P.S.D. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- fac și eu o propunere. 

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU 
 

 x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ 
 

 x 

 TOTAL 14 - 2 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici- aveți 

și dumneavoastră o propunere? 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- eu o propun pe doamna Raluca 

Năstase. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- nu, nu, mulțumesc Dragoș, dar   

nu-mi doresc. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- pleacă din localitate. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

supunem la vot propunerea ca domnul Huluță să fie președinte pentru luna 

noiembrie. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Deci, cu unanimitate  domnul Huluță Ghiorghe  este președinte de ședință. 

 

La acest proiect de hotărâre  există în scris aviz de legalitate, raport de specialitate 

de la Direcția Juridică și Administrație Locală  și aviz al  comisiei de specialitate  nr. 

5   în vederea avizării proiectului  de hotărâre, 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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - - 
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Și acum rugămintea mea este să faceți propuneri și pentru decembrie și ianuarie. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- pe Raluca Năstase o propun. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-deci 

pe Raluca Năstase. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE-nu, nu, eu am spus că nu doresc. 

Mulțumesc. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- pentru următoarele două luni. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- nici pentru următoarele. Poftiți? 

Lăsați, domnule. Mulțumesc frumos. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-mai 

aveți altă propunere? 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- dar avem proiectul pus? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-da, 

proiectul este. 

Doamna Consilier Enula PRICOPOEA- este proiectul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

proiectul este în sensul acesta. Pentru luna noiembrie și pentru următoarele două luni. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- e, este. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- de obicei, președintele 

de ședință se alege în ultima ședință ordinară pe următoarele două luni. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-nu 

este o regulă legală. Este o cutumă, în situația în care avem un președinte. Acum nu 

avem un președinte. Și a fost un proiect de hotărâre. Dacă vreți ca la sfârșitul lunii să 

mai punem pe ordinea de zi din nou acest proiect, nu-i nici o problemă, 

dumneavoastră hotărâți. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- mă scuzați un pic, dar dacă doamna Cristina  

dorește treaba asta, să revină domnul Luca până la sfârșitul lunii și după aia 

discutăm… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-nu, 

nu, dar nu puteți dumneavoastră impune lui domnul Luca, nu, stați… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- domnul Botoi, nu. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- primul pas l-am deblocat. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

primul pas l-am deblocat. Haideți și pe al doilea pas, cine aveți o propunere pentru 

decembrie și ianuarie? 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Raluca Năstase. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-dacă 

nu vrea, dacă nu vrea, nu putem. 

Domnul Consilier Romică BOTOI-la ordinara din luna… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- domnule secretar, ca să nu mai tărăgănăm 

lucrurile, am ales un președinte de ședință pentru luna noiembrie, pentru această 

ședință. Asta înseamnă că ședința își poate desfășura lucrările, iar pentru decembrie, 

pentru următoarele două luni vom alege un… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

proiectul inițiat de domnul primar… 
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Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- vom alege în ultima ședință ordinară. 

Domnule secretar, haideți să mergem mai departe. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

proiectul inițiat de domnul primar acoperă toată perioada. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnule secretar, haideți să 

rămânem cu președintele de ședință și apoi propunem următorul președinte. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-da, 

dumneavoastră decideți, dar faceți propuneri în sensul acesta, că eu trebuie să supun 

la vot chestia asta. Se ridică cineva și să spună, alegem numai pentru luna noiembrie 

și să supunem la vot și alegem numai pentru luna noiembrie. Proiectul este pentru 

toate trei luni. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- facem un amendament, domnule 

secretar… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-vă 

rog frumos. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- …. la acest proiect, ca să alegem 

președintele de ședință doar până la finalul lunii, urmând ca viitorul președinte să fie 

ales într-o ședință ulterioară. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

corect. 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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   
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Deci, cu unanimitate  a fost adoptat amendamentul. Gata, am închis-o. 

Deci, domnule Huluță, vă rog frumos să vă preluați prerogativele. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- dați-mi și mie un dosar. Unde-i? 

Doamna Rodica TAMBA- aveți acolo. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- stați așa, măcar să știu să citesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

urmează Centrul Daniel care devine punctul 2. 

Doamna Rodica TAMBA- domnule secretar, nu s-a aprobat modalitatea de vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

președintele de ședință trebuie să citească. 

Doamna Rodica TAMBA- nu, dumneavoastră. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- dumneavoastră, domnule secretar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

întrebăm în primul rând dacă există situații de incompatibilitate sau conflict de 

interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Avem astfel de…? Domnul 

Bîrzu. La ce punct? 

Domnul consilier Bîrzu Ilie-la proiectul privind prețul la Thermoenergy. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-dar 

care-i? 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE-păi nu știm, dumneavoastră poate 

ne spuneți care-i. Cel cu prețul la Thermoenergy. 

Domnul consilier Bîrzu Ilie-era proiectul nr.1, dar ce a devenit? 

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

devenit 6. Deci fostul proiect 1 actual  6, domnul Bîrzu nu participă. 

Domnul consilier Bîrzu Ilie-nu voi participa la vot. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- putem să începem? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu Popovici-

oleacă. Supunem la vot de asemenea modalitatea de vot, așa cum v-a fost transmisă  

pe mail. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - - 

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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În  unanimitate  a fost adoptată  modalitatea de vot. 

Domnule președinte, puteți prelua. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamnelor și domnilor 

consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și 

regulamentul de organizare și funcționare. 

Supun aprobării discuției punctul 11 al ordinii de zi și-l invit pe domnul primar să 

prezinte expunerea de motive. 

 

2.Se trece la  punctul 2 ( fost  11 ) al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să 

prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind   asocierea 

Municipiului Bacău cu Asociația ”Centrul Daniel”, în vederea realizării în comun a  

Festivalului de Muzică Ușoară pentru Copii ”STEA Printre Stele”, în perioada 22 – 

23 noiembrie 2019 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  Domnul Primar  Cosmin NECULA – vă mulțumesc, domnule președinte de 

ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, este vorba de proiect de asociere 

între Municipiul Bacău cu Asociația ”Centrul Daniel”, în vederea realizării în comun 

a  Festivalului de Muzică Ușoară pentru Copii ”STEA Printre Stele”, în perioada 22 

– 23 noiembrie 2019. Alături de noi, în această sală se află și reprezentanta  

Centrului Daniel, care vă poate sta la dispoziție pentru orice fel de întrebări. De 

asemenea și aparatul de specialitate al primarului vă poate răspunde la întrebările 

dumneavoastră. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Huluță, luați 

avizele. Avizele. 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - - 
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Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule secretar, avizul. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu Popovici –  există, favorabil. 

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

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

Administrație Locală și Birou Aprovizionare și I.T.).  

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

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- discuții asupra proiectului 

dacă sunt? Domnul viceprimar, aveți cuvântul. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –da, din ce am văzut în proiect, în 

ședința anterioară un proiect asemănător, dar haotic, sume diferite, în această fază, 

acest parteneriat nu mai presupune și o finanțare, cel puțin așa văd eu, din partea 

primăriei, ci doar o colaborare, în sensul să le punem la dispoziție pentru gală Teatrul 

sau Teatrul de Vară Beligan. Care-i motivul de nu-i mai susținem și financiar?    

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

solicitarea dumnealor, a fost formulată în sensul ăsta. Nu-i nici un motiv. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- acum o săptămână era formulată o 

solicitare și solicitau și o sumă de bani. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

s-au răzgândit. Au modificat altă cerere, au făcut altă cerere. O aveți la… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- puteți să ne arătați cererea? 

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

aveți la documentația dumneavoastră la mapă, v-a fost transmisă pe mail. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- eu n-am văzut o nouă cerere. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

îmi pare rău pentru dumneavoastră. Colegii dumneavoastră, toată lumea a văzut. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar nu ne deranjează, dacă 

au cerut mai puțin, domnule Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- nu e vorba de cerut mai puțin. Data 

trecută s-au făcut niște sesizări. Erau niște neconcordanțe și acum vreți să le… 

De fapt n-au fost, au fost, sau cine în țara asta nu și-ar dori și niște bani, sau în orașul 

acesta? Mai ales Centrul Daniel. Dar am pus întrebarea, mi-am primit și răspunsul. 

Mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dacă mai sunt discuții la 

proiect? Sunt? Nu. Dacă nu mai sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la 

vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

supunem la vot. Cine este pentru? 

 Este cineva împotrivă ? 

 Se abține cineva ? 

 Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Cu o abținere a doamnei Raluca Năstase și 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
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3.Se trece la  punctul 3 (fost 2) al ordinii de zi  și Domnul Președinte de ședință 

Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind   asocierea Municipiului 

Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a 

evenimentelor “Gala Voluntarului Băcăuan 2019” și VOLex, ce se vor desfăşura în 

datele de 04.12.2019 și 27.12.2019 la Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- domnule Dănilă, care-i proiectul? 

Apocalipsa, după Ioan Botezătorul, știți? Doamnelor și domnilor consilieri locali, cu 

privire la proiectul de hotărâre, al cărui număr nu-l știu exact de pe ordinea de zi, 

dar al cărui conținut vi l-am transmis. Este vorba de asocierea Municipiului Bacău 

cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a 

evenimentelor “Gala Voluntarului Băcăuan 2019” . Pentru orice detaliu vă poate sta 

la dispoziție aparatul de specialitate, dar pe de altă parte și reprezentantul F.S.C. 

domnul Gabi Măgureanu vă poate sta la dispoziție pentru orice fel de interpelare a 

dumneavoastră. 

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA   x 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 15 - 1 
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Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dați-mi lista că sunt încurcat 

rău de tot. Invit pe domnul secretar să prezinte avizul. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu Popovici –  favorabil. 

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

acest proiect de hotărâre şi prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și 

Administrație Locală, Direcția Economică și Birou Aprovizionare și I.T.).  

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

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ – discuții asupra proiectului, 

dacă sunt? Dacă nu sunt, 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 o abținere a doamnei Raluca și 15 voturi pentru, proiectul 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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA   x 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 15 - 1 



   

27 
 

 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- consultându-mă cu echipa 

mea din dreapta, supun discuției punctul 4 al ordinii de zi. 

 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință 

Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului Primar  Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  acordarea de ajutoare pentru 

încălzirea locuinței familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul 

Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 decembrie 2019 – 31 martie 2020. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

Este vorba de proiectul de hotărâre, de un proiect de hotărâre privind acordarea de 

ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în 

municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 decembrie 2019 – 31 

martie 2020. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

aviz favorabil.  

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

prezintă rapoartele de specialitate favorabile (Direcția Juridică și Administrație 

Locală și Direcția de Asistență Socială). 

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

3, 4 și 5). 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ – discuții asupra proiectului 

dacă sunt? Domnul Bîrzu, aveți cuvântul. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- am ridicat problema  în ședința trecută și într-adevăr 

era o urgență pentru ajutoarele de căldură, sunt mulți, în special pensionari, multe 

persoane care, cu venituri foarte mici, într-adevăr au nevoie de ajutorul nostru, al 

comunității locale. Pe această cale  îl felicit pe domnul primar pentru operativitatea 

cu care a venit cu acest proiect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - mulțumesc. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- voi susține acest proiect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - mulțumesc, domnule Bîrzu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- mai sunt discuții? Dacă nu 

mai sunt discuții, îl 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 ?  

Domnul Scripăț, dumneavoastră cum votați? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - cu mâna. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

păi da, știu, cu mâna,  dar n-ați ridicat-o. Cum sunteți? Precizați-vă poziția. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- domnule, e ridicată. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 



   

28 
 

pentru că sunteți aici în fața mea, tot timpul când întreb, toată lumea ridică mâinile, 

dumnealui nu ridică mâinile. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule secretar, numai un 

pic. Deci… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

nu vă supărați. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- a trecut, da? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

până la urmă am obligația să fac prezența și voturile. Da? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- corect, da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

trebuie să știu poziția fiecărui consilier, pentru că o să mă trezesc… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- aveți obligația să numărați, domnule. 

Atât. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-a numărat. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

păi nu știu cum să vă număr pe dumneavoastră. 

Doamna Rodica TAMBA-16 voturi pentru. 

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   
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Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- cu 16 voturi a trecut, nu? 

 

5. Se trece la punctul 5 ( fost 9)  al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință 

Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului primar Cosmin NECULA să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea proiectului 

„Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de 

Pneumoftiziologie Bacau” cu codul SMIS 126795. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

Domnul Primar Cosmin NECULA– vă mulțumesc, domnule președinte de 

ședință. Ca și în alte cazuri, în ultima perioadă  am venit în fața dumneavoastră  

pentru a ratifica, dumneavoastră, o serie de proiecte europene pe care 

municipalitatea le-a prezentat spre finanțare  către Uniunea Europeană. Face parte 

din același ciclu, în cazul de față discutăm de Spitalul T.B.C. Bacău, un spital care 

în ultima perioadă, în ultimii doi ani de zile a cunoscut un reviriment. Îl avem alături 

pe domnul manager Mădălin Pârâianu, care vă stă la dispoziție pentru orice fel de 

interpelări, pentru orice fel de întrebări. Eu consider că acest proiect este unul 

deosebit de important și aștept un vot favorabil din partea dumneavoastră, în 

contextul în care dumneavoastră veți decide acest lucru. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ - invit pe domnul secretar 

general să prezinte avizul de legalitate. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

prezintă rapoartele de specialitate favorabile (Direcția Juridică și Administrație 

Locală și Serviciul Tehnic  Investiții). 

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

3, 4 și 5). 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ – discuții asupra proiectului, 

dacă sunt? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar…  

Domnul Primar Cosmin NECULA- puteți să-l felicitați pe domnul Pârâianu. 

Domnul Manager Nicolae-Mădălin PÂRÂIANU- pot să intervin eu? Două minute 

vă rețin și așa aici e îngrămădeală. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- nu, nu, poate nu trece. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-lăsați-l pe domnul vice. 

Domnul Manager Nicolae-Mădălin PÂRÂIANU-nu mai reiau povestea tristă a 

spitalului. Cert este că suntem în acest punct unde putem, suntem în pragul semnării 

contractului, un contract în total de unsprezece, virgula ceva, milioane de lei, 10,5 din 

partea P.O.R.-ului, restul este o investiție, sau mă rog cealaltă parte neeligibilă, vine 

din partea dumneavoastră, a Municipiului Bacău și a consiliului local. Punctele 

importante ale proiectului sunt  dezvoltarea infrastructurii, un nou etaj pe ambulatoriu,  

lift exterior, aparatură. Trebuie punctat faptul că avem inclus un computer tomograf și 

 TOTAL 16 - - 
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un aparat radiologic  cu istorie digitală. Acest computer tomograf ne ajută și pe noi 

pentru a interveni mai rapid în anumite cazuri. Doamna director medical știe foarte 

bine cum se stă la programări și la cozi și diverse treburi de genul acesta. Deci, vom fi 

mai prompți, vom fi mai rapizi  în a ajuta oamenii. Vă mulțumesc foarte mult și sper  

să nu fie nimic rău în ceea ce facem acolo. Mulțumim. 

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase-eu aș vrea să-i spun domnului director și 

colegilor, că iată cum se vede că are experiență  în atragerea de fonduri europene, 

dânsul și-n plan personal a accesat niște fonduri,  se vede că se pricepe și de data asta 

colegii, colegii din P.S.D. au fost inspirați că au desemnat o persoană care știe să 

atragă fonduri europene pe o funcție de răspundere și iată că face și treburi bune.  

Domnul Primar Cosmin NECULA-îmi cer scuze, a dat un concurs domnul manager. 

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase-bine. După ce l-ați numit acolo, a dat și 

concurs, s-a dovedit că poate.  

Domnul Manager Nicolae-Mădălin PÂRÂIANU- prin concurs am ajuns acolo. 

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase-nu cunosc procedurile,  în concluzie noi 

vă putem și felicita domnule. 

Domnul Manager Nicolae-Mădălin PÂRÂIANU- am făcut pregătiri specifice, și 

niște cursuri specifice, și alte școli specifice. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumim pentru felicitările acordate domnului 

director. 

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase-avem de-a face cu persoane competente, 

care nu încurcă lucrurile, cum se întâmplă în alte domenii. Putem să vă acordăm 

felicitări și dumneavoastră le meritați, constatăm. 

Domnul Manager Nicolae-Mădălin PÂRÂIANU- mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dacă nu mai 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? 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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   
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În unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre. 

Domnul Manager Nicolae-Mădălin PÂRÂIANU- vă mulțumesc foarte mult și să 

ne vedem la semnat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumim, domnule director. Să nu ne vedem 

pacienți la dumneavoastră. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- vedeți unde vă duceți cu 

semnăturile, nu-l mai plimbați pe primar, da? 

Domnul Manager Nicolae-Mădălin PÂRÂIANU- o să încercăm să stabilim 

locația. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- semnați așa cum trebuie și respectați 

niște proceduri, totuși. 

Domnul Manager Nicolae-Mădălin PÂRÂIANU- probabil la municipiu. 

Domnul Manager Nicolae-Mădălin PÂRÂIANU- nu cred că poate interveni 

domnul Benea să mute sălile. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- nu mai contează… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-eu v-aș ruga să nu mai 

discutați, da, în afara proiectelor. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnule președinte…. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-totuși eu vă dau cuvântul, da? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-da, corect. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule primar, vă rog. 

Revenim la vechea ordine de zi și începem cu punctul 1. 

 

6. Se trece la punctul 6 ( fost 1 ) al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință 

Ghiorghe Huluță dă cuvântul domnului primar Cosmin NECULA să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul 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 

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - - 
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Domnul Primar Cosmin NECULA– vă mulțumesc, domnule președinte de 

ședință. V-am prezentat de foarte multe ori acest proiect, cred că-i a treia oară. Sper 

ca de această dată să aibă toată lumea înțelepciunea să depășească războaiele sau 

vendetele personale cu Primarul Municipiului Bacău și să ne gândim un pic la 

funcționarea acestui sistem centralizat de încălzire, pentru că, repet, pentru a depăși 

toate fake news-urile și minciunile spuse, nu crește nici un fel de tarif la populația 

casnică, la utilizatorul casnic nu crește nici un fel de tarif. Creșterea despre care 

vorbim este făcută doar la utilizatorii-persoane juridice. Mai mult decât atât, vă pun 

în vedere faptul că dumneavoastră, consiliul local, la începutul anului, ați aprobat 

bugetul de venituri și cheltuieli al Thermoenergy, iar această majorare a prețului 

gigacaloriei la utilizatorii persoane juridice era prevăzută acolo. Pe cale de 

consecință, dumneavoastră v-ați asumat o dată că veți face și veți duce lucrurile 

până la capăt. Repet, această modificare mai are drept obiectiv și susținerea practic a 

acestei societăți, Thermoenergy, societate care are foarte mare nevoie de această 

modificare a prețului  gigacaloriei. Pe de altă parte, vă putem informa și de faptul că 

suntem în situația fericită de a pune în funcțiune, deocamdată în teste, 

turbogeneratorul achiziționat prin fonduri europene acum mulți ani de zile, 

turbogenerator care din păcate  a stat în nelucrare, datorită unor probleme de natură 

tehnică sau mai exact unor probleme de natură… 

Domnul Consilier Romică BOTOI- de altă natură.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu de altă natură, domnule Botoi. Este vorba 

de faptul că acel proiect european a fost făcut, ca să dau exemplu concret, n-a fost 

gândit așa cum trebuie, în sensul următor. Acel turbogenerator avea nevoie de o 

conductă de 6 bari, de gaz metan. Din păcate, conducta de 6 bari nu exista. Și  am 

venit noi, a trebuit să facem conducta de 6 bari,  pentru ca debitul de gaz să poată să 

fie suficient pentru a porni acest turbogenerator. Prin pornirea acestui turbogenerator  

înseamnă, practic, scăderea unor costuri pentru municipalitate, scăderea unor costuri 

care se ridică la cca. 70 milioane de lei anual, atâta plătim noi împreună cu 

Thermoenergy pentru această achiziție de gaz metan și pentru funcționarea 

sistemului de încălzire centralizat. Practic, prin pornirea acestui turbogenerator s-ar 

ajunge la o creștere a veniturilor Thermoenergy cu cca 10 milioane de lei, bani pe 

care nu va mai trebui să-i alocăm noi  din bugetul municipalității și va fi o situație, 

din punctul meu de vedere, corectă, scădem practic cheltuielile pe care le facem cu 

acest colos pe care l-am moștenit și care stă de gâtul Municipiului Bacău.  

Domnul director Pavăl vă stă la dispoziție pentru orice fel de interpelare sau 

întrebare și  repet rugămintea mea, haideți să depășim zona politicianistă și haideți 

să facem ceea ce trebuie pentru orașul nostru. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ - invit pe domnul secretar 

general să prezint avizul. 

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 Unitatea Municipală pentru Monitorizare). 
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Comisiile de specialitate  prezintă avizele favorabile la proiectul  de hotărâre (1, 2, 

3, 4 și 5). 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ – discuții asupra proiectului, 

dacă sunt? Domnul Viceprimar a ridicat primul, Raluca și dumneavoastră. 

Domnul Consilier Romică BOTOI-sunt doi. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- eu vreau să pun o întrebare, sau solicit 

o lămurire, cumva anexă la acest proiect. Votez proiectul, dar pun o întrebare. Avem 

un proiect în derulare de aproximativ 80 de milioane de euro  care trebuia finalizat în 

2016, sau 2017, care presupune modernizarea rețelei secundare de rețele termice, 

deci pe termie, despre care de vreo doi ani nu mai vorbește nimeni. Valoarea este 

destul de mare, este cu finanțare europeană, s-au făcut multe comentarii, s-a încercat 

în mod ilegal să se îndeplinească niște condiții pentru accesarea proiectului și pun 

întrebare, sau ne poate spune cineva astăzi, în ce stare e acest proiect? Nu cumva 

riscăm să avem aceeași soartă cu proiectul de la insulă? Deci, e o valoare mult mai 

mare, 78 sau 80 milioane de euro. Trebuie să gândim. E acel proiect  care, nu știu, 

care a găurit tot orașul și e cam în aceeași fază și acum și care nu s-a mai finalizat. 

Există o echipă de proiecte, există manageri, există asistenți, consultanți. Întrebare, în 

ce stadiu e proiectul? Și ce găsesc special legitim,  să ne răspundă domnul director 

Pavăl. Acel proiect în ce stadiu este astăzi? Că se pare că nu-i nici într-un stadiu, sau 

departe de a fi finalizat. Dar poate dânsul…. 

Domnul Director Florin PAVĂL- contractul a ce spuneați dumneavoastră, domnule 

vice, este între U.A.T și contractor. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- da, am înțeles. N-aveți nici o treabă. 

Domnul Director Florin PAVĂL- noi avem treabă, fără discuție. Mai sunt cel puțin 

pe   PT.14, 43 și 61, de peste 20% mai sunt. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dar când trebuia finalizat? 

Domnul Director Florin PAVĂL- din câte cunosc eu, 2015. Dar noi… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- deci eu trag un semnal de alarmă, să 

nu ne  jucăm. Sunt fonduri europene. Vedeți că tot vehicula secretarul și nu știu care 

că nu-i nici o problemă, că noi avem de plătit. Am avut de plătit. Și am plătit, atunci 

au fost 8 milioane de lei, acum e vorba de în jur de 80 milioane de euro. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar sunt cheltuiți banii ăștia? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- păi întreb. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- 80, s-au cheltuit? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnul director, daca-mi permiteți, 

domnule viceprimar. Ajut. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Raluca, numai un pic. Îți dau 

cuvântul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dați-mi cuvântul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- are cuvântul Raluca. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnule director, concret. 

Domnul Director Florin PAVĂL-nu văd. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- important este să mă auziți. Mai 

aveți termen de execuție pentru acei 20% și până când? Ca să înțeleagă toată lumea 

care-i termenul de execuție. 
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Domnul Director Florin PAVĂL- nu stabilim noi termenele, Municipiul Bacău. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- contractual, la ora asta? 

Domnul Director Florin PAVĂL- nu știu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar cine știe, totuși? Cineva 

știe? 

Domnul Director Florin PAVĂL- U.A.T.-ul. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- U.A.T.-ul care are un manager de 

proiect.  Era domnul Bulimar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți, doamnelor și domnilor consilieri 

locali, să nu ne mai învârtim în jurul cozii. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- important este să știm termenul de 

execuție. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-îmi cer scuze, domnule. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- da, domnule primar, ne 

luminați. Spuneți-ne. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi nu, în momentul în care se pun întrebări din 

astea, de asta am și tăcut până acum, să ne spună cineva. Să ne spună, nu mă refer la 

doamna consilier… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- atunci punctual, să ne spună primarul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sau eu aș putea să spun să ne spună 

viceprimarul, care timp de trei ani de zile a stat în Primăria Bacău luând niște bani 

sănătoși. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- de 16 ore pe zi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-18 ore pe zi ați stat. Pe de altă parte, haideți să 

ne înțelegem foarte bine. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- haideți cum spunea cineva, mutați 

pancarta în față. E mai… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și dumneavoastră puteți să vă luați  ficusul în 

mână. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- îl iau. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- numai un pic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- apărați-l repede, că să știți, nu-i fac nimic. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- nu intrați într-o zonă, că sunteți 

responsabil, nu ne mai manipulați. Nu ne mai derutați. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul vice…  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-80 de milioane de euro pentru Bacău, 

știți ce înseamnă? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- derutat sunteți de 3 ani. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul viceprimar, ați pus o 

întrebare, doamna Năstase a pus o întrebare. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- păi nu să-mi răspundă printr-o altă 

întrebare. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar lăsați-l pe domnul 

primar să răspundă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dacă are capacitatea și cunoaște să 
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răspundă la întrebare. Nu răspuns la o întrebare printr-o altă întrebare. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- după ce se calmează. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dar m-am calmat, domnul primar. Sunt 

îngrijorat, oarecum. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și eu sunt îngrijorat de ceea ce faceți 

dumneavoastră de trei ani de zile. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule vice..  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- păi nu fac, ați spus. Sunteți îngrijorat 

că nu fac nimic. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule vice, domnul primar, 

nu mai faceți referire la domnul viceprimar. Haideți să facem referire la proiect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vorbesc doar cu planta aia din față. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu, cu proiectul. Haideți să 

vedem cum e cu proiectul acesta, în ce stadiu suntem… 

A pus o întrebare, trebuie să primească răspuns. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă voi fi lăsat, fără îndoială că am să dau 

răspunsurile. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- de acord. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și am să-l și luminez pe domnul viceprimar, 

pentru ca după trei ani de zile de activitate intensă în Primăria Bacău să cunoască și ce 

se întâmplă cu adevărat acolo. 

Vreau să mai fac și o mențiune. Mi-aduc aminte de momentele în care un domn 

viceprimar, nu zic care, dar nu-i domnul Dragoș Ștefan, umbla pe străzi și se lega de 

conductele respective de termie. Acest proiect Thermoenergy, acest proiect  european 

pe care municipalitatea Bacău, din păcate pentru noi l-a făcut, presupune mai multe 

operațiuni și are mai multe componente. Acest turbogenerator, deci modificarea, 

scoaterea turboreactoarelor care erau pe cărbuni la momentul respectiv, înlocuirea 

acestor turboagregate cu turbogeneratoare pe gaz metan, crearea unui ciclu combinat 

mixt, modificarea și refacerea rețelelor secundare. Ce înseamnă rețelele secundare? De 

la Thermoenergy pleacă pe trei ramuri, trei magistrale către utilizatorii din oraș. De la 

momentul în care aceste magistrale ajung în punctul termic, în punctele termice, încep 

să plece aceste rețele secundare. Rețelele secundare au fost modernizate prin acest 

proiect, deși în mod incorect, ar fi trebuit să începem modernizarea magistralelor 

principale care sunt foarte vechi, 73, 86, e cea mai nouă, nu? 86 este cea mai nouă 

porțiune de magistrală. Din păcate, proiectul acesta european, care a fost dus de un 

consorțiu, e vorba de un întreg consorțiu care a achiziționat acest proiect european, nu 

a fost dus la capăt așa cum trebuie. Au fost diverse întârzieri cauzate de municipalitate 

la momentul respectiv, o parte dintre ele de municipalitate, o parte dintre ele au fost 

cauzate de prestația efectivă realizată în teren. Vreau să vă notific cu privire la 

următorul aspect. Peste acest proiect au trecut 4 primari: Romeo Stavarache, Vasile 

Tescaru, domnul Ilie  Bîrzu și al patrulea a ajuns Cosmin Necula. Sunt primul primar 

din acest ciclu care s-a succedat peste acest proiect, care am început să mă judec cu 

firma prestatoare care nu-și mai finaliza lucrările și care am dat penalizări în cuantum 

suficient de mare cu privire la acest proiect. 
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Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- vă referiți la… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- proiectul de termie, modernizarea… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- e vorba de BRANPIS? Că ei au rămas 

cu neexecutatul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-La BRANPIS, da, normal, cei care au modernizat 

rețelele. Dumnealor, acum în instanță dezbat, e vorba de întregul concern, nu vreau eu 

să intru în problema litigioasă care este în derulare, oricum ar fi una de lungă durată ca 

să v-o explic. Pe de altă parte, pentru unii dintre noi ar fi destul de greu de înțeles, 

neavând toate datele încă de la începutul proiectului. În momentul de față, noi am 

solicitat Guvernului României fazarea acestui proiect, fazarea în schimb făcută pe bază 

de realități. Fac această mențiune deoarece proiectul european care a fost inițial depus, 

a fost un proiect care din punctul nostru de vedere nu respecta realitățile și a prezentat 

denaturat faptele, în scopul atragerii de fonduri europene. O să vă dau câteva exemple. 

Terenurile pe care era trecut acel proiect, de fapt nu aparțineau Municipiului Bacău.  

Un alt aspect, utilizatorii care erau menționați acolo, nu erau în realitate. Targhetul 

acestui proiect era practic imposibil de ajuns  deoarece nu a fost calculat în termen de 

fezabilitate economică, așa cum ar fi trebuit să fie făcut orice fel de proiect european.  

Fazarea aceasta am prezentat-o în parametrii realității pe care o avem în momentul de 

față în teren. Pe de altă parte, proiectul cu privire la tot sistemul Thermoenergy, din 

momentul în care am ajuns primar, am căutat pe orice cale să-l continui, pentru a evita 

orice fel de pierdere de fonduri europene. Unul dintre elementele pe care le aveți 

dumneavoastră, de vot, practic susține Thermoenergy pentru a nu intra într-o posibilă 

incapacitate de plăți și practic să stăm iarăși cu sabia deasupra capului cu privire la 

sustenabilitatea acestui proiect. Trăgând linie cu privire la acest proiect, vă pot spune în 

felul următor - 70 de milioane anual din bugetul Municipiului Bacău și se încălzesc 

15.000 de unități locative din peste  67 de mii de unități locative. Un dezastru din punct 

de vedere al fezabilității economice dar și din punct de vedere al încălzirii centralizate. 

Vă pot spune că în momentul de față proiectul european continuă, își continuă drumul. 

Realizăm, practic  am notificat guvernul cu privire la toți parametrii care nu au fost 

obținuți, dar evident am făcut toate demersurile legale, necesare, în vederea restabilirii 

situațiilor și în vederea constatării unor stări de fapt care sunt dincolo de 

responsabilitatea pe care o avem, atât eu, administrația pe care o conduc, cât și 

dumneavoastră, noul consiliu local ales din anul 2016. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- ați terminat, domnul primar? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul vice. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- da, mulțumesc domnule președinte. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-ați zis că îmi dați cuvântul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-Raluca era. Doamna Năstase, 

aveți cuvântul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnule primar, acum vă contraziceți. 

Ba e bun proiectul, ba nu e bun. Ați spus că dacă pornim turbogeneratorul, se fac 

economii substanțiale. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră și o să vă rog să nu fiu de 

acord cu dumneavoastră. Proiectul acesta  foarte mare nu ar fi fost aprobat de Uniunea 

Europeană dacă nu era bun la momentul respectiv. Că în timp nu v-ați încadrat, 
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domnule primar, în indicatorii pe care trebuia să-i realizați, respectiv să crească 

numărul de racordări la respectivul Thermoenergy și să vă încadrați în termene, asta nu 

este vina nimănui. Trebuia s-o faceți dumneavoastră. Înțelegeți? Deci nu suntem de 

acord cu această teorie a dumneavoastră, pe care tot o repetați la fiecare ședință, că n-a 

fost bun proiectul, că nu este în regulă, că e o calamitate cu terenul, că nu știu ce. În 

fine, închidem această problemă. 

La acest proiect, domnule director, noi consilierii P.N.L. o să avem un amendament. 

Și o să vă rog să-mi permiteți să vi-l citesc și să-l ascultați cu atenție. Vi-l propunem 

spre supunere la vot și dacă-mi permiteți o să-l citesc. Propunem concret, nemajorarea 

tarifului local al gigacaloriei, motivat fiind de faptul că se pot găsi soluții concrete 

pentru reducerea costului printr-un management, eficient. De exemplu, Thermoenergy 

să nu mai cumpere gazul cu 127 de lei/megawatt/oră, domnule primar și să caute 

soluții pentru un gaz mai ieftin, de exemplu la conducta de la Transgaz care trece prin 

poarta dumneavoastră. Da? Așa este?  

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, lăsați că vă răspundem la final la prostii. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Transgaz furnizează, ne poate furniza 

gaz la poartă, aici, cu 67, până la 70 lei maxim pe megawatt/oră. Concret, noi vă 

propunem să nu majorați acest tarif, vă atenționăm că majorarea asta implică creșterea 

subvenției cu 11 milioane de lei pe an, dacă nu greșesc, domnule primar, ceea ce nu 

este puțin și în momentul de față vă atrag atenția că achiziționați gaz de la o firmă, 

dacă nu mă înșel, TINMAR se numește, cu 127 de lei/megawatt și este o diferență 

foarte mare. Achiziționați gaz la preț dublu  față de ce vă poate furniza Transgaz. Da? 

Asta este amendamentul nostru. Concret, sistați majorarea și racordați-vă la Transgaz 

sau găsiți o altă sursă de gaz mai ieftin  ca să puteți face economii la prețul acesta.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- de pe Marte. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE – domnule, aveți conducta la poartă, 

nu-i pe Marte. Conducta Transgaz este aici, puteți lua gaz de acolo, repet, la 68-70 de 

lei maxim/megawatt/oră și dumneavoastră cumpărați la 127 lei/megawatt/oră, da, de 

la TINMAR. Da? Acesta este amendamentul nostru și o să vă rog să-l puneți la vot, să 

vedem concret cine dorește să cumpărăm mai scump, atât de scump acest gaz și după 

aceea o să mai fac completări, dacă trece acest amendament. Da? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Raluca, vreți acum 

răspuns de la domnul primar? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- sigur că da, sigur că da. Chiar vrem să 

ne fie clar, să știm și noi pe ce bazăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - domnul președinte de ședință, deci, în 

conformitate cu noul Cod administrativ, primarul are dreptul să facă și amendamente 

și are voie să-și exprime și opinia cu privire la amendamentele propuse. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- aveți cuvântul, domnule 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mai mult decât atât, doamna consilier a ridicat o 

serie de probleme, în sarcina mea, într-un fel sau altul. Deci, haideți ca să ne 

înțelegem toată lumea și să spunem naibii o dată adevărul. S-a mințit  la momentul în 

care s-a depus cererea de finanțare, grosolan. S-a mințit. S-au stabilit niște parametri 

de către conducerea liberală, de către Romeo Stavarache, niște minciuni pe baza 
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cărora Uniunea Europeană… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnule primar, vă întoarceți la 

Adam și Eva, haideți să … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, nu, păi de la Adam și Eva ne stați pe cap. 

Haideți să nu uităm, aici nu e vorba de greaua moștenire… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- v-am stat pe cap? Noi am dezvoltat 

orașul, nu v-am stat pe cap. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu v-am întrerupt, nu? Nu v-am întrerupt, 

doamna consilier, credeți-mă că pot s-o fac. Pot s-o fac, pentru că am și argumentele 

s-o fac. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- aveți dreptate, domnule primar, 

scuze.  

Domnul Primar Cosmin NECULA - eu nu vin cu niște povești scoase, așa, din 

buzunar. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dar știți, eu n-am stat așa…  

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră, Partidul Național Liberal… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- da, haideți, spuneți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- simțind, așa, miros de sânge, credeți că aveți 

posibilitatea să-i prostiți pe toți oamenii. Vă spun că nu-i așa. Ați făcut un proiect 

catastrofic pentru acest oraș, în care noi am ajuns să plătim 70 milioane lei anual 

pentru a încălzi 15.000 de unități locative, din 67.000 de unități locative. Asta-i 

realitatea. Dacă pornim acest turbogenerator, o să mai scădem din cheltuieli, de la 70 

de milioane de lei, cca.10 milioane de lei le poate acoperi Thermoenergy din 

vânzarea de curent electric. Nu mă contrazic, v-am zis că e prost încă de la început, 

am zis că e prost încă din momentul în care l-ați făcut. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- v-a dat  de la Comisia Europeană 

ceva în scris în sensul acesta? Că așa putem… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimată doamnă, nu, nu, deocamdată așteptăm 

răspunsul de la organele de cercetare penală. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-  până atunci nu vă mai pronunțați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ba mă pronunț în continuare. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- că este o chestiune strict tehnică. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimată doamnă, eu, din respect pentru 

dumneavoastră am tăcut și v-am lăsat să perorați până la final. Vă rog, haideți să ne 

respectăm. Nu trebuie să vă supărați în momentul în care vă spun că spuneți 

minciuni. Și sunt  convins că nu e vina dumneavoastră și în cazul dumneavoastră 

vine regulamentul de la partid servit și trebuie să spuneți ceva. Pe de altă parte… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- de la Benea. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul primar,… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- aceste povești, cu se pot găsi alte soluții, dar 

fără a identifica soluții, iarăși sunt simple povești. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- am identificat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA -pe de altă parte, apropos de aserțiunea 

dumneavoastră foarte interesantă în care ne spuneți, indicați,  atât mie cât și 

directorului de la Thermoenergy, să cumpere gaz de la o altă societate comercială. 



   

39 
 

Țin să vă atrag atenția că aceste achiziții de gaz se fac în procedură competitivă de 

către Thermoenergy și nu mi se pare corect ca un consilier local să indice  de la ce 

societate trebuie să cumperi sau de unde să nu cumperi. Mai mult decât atât, vreau să 

vă mai informez cu privire la un aspect și am să rog pe domnul director să vă 

confirme sau să vă infirme ceea ce spun. Thermoenergy a solicitat de la faimoasa 

Transgaz o ofertă. Ce să vedeți? Transgaz România nu e interesată. 

Domnul Director Florin PAVĂL- și Transgaz și Romgaz și toți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu sunt interesați. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- de ce? Aici este o întrebare firească, 

de ce? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- puneți-o la guvern. Aveți acum posibilitatea… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - dar ați avut-o dumneavoastră, 

domnule primar…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- chiar vă rog, eu am făcut. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -…3 ani de zile.    

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar pe mine guvernul nu m-a ascultat. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dacă nu vă înțelegeți nimeni cu 

nimeni. Suferim noi? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna, doamna, așa cum l-am rugat și pe 

domnul Miclăuș, și și-a oferit disponibilitatea, și sunt sigur că o va face, vă rog și pe 

dumneavoastră, haideți să mergem la Ministrul Energiei de mânuță amândoi și 

haideți să vedem de ce nu dă Transgaz, Romgaz și toate aceste societăți de stat ale 

României, care nu vor să dea gaz la Thermoenergy. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dar aici e de factură logică, piață  

competitivă. Transgaz  nu vrea? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- de ce nu-i întrebați? 

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- dacă nu participăm la licitații? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- eu vă întreb pe dumneavoastră, până 

acum. Că de acum…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimată doamnă, factura de logică rămâne în 

continuare în dreptul dumneavoastră. De ce? Pentru că atâta timp cât îmi indicați în 

continuare mie și directorului de la Thermoenergy de unde să cumpărăm gaz și noi 

vă repetăm faptul că este o procedură competitivă și vă mai repetăm un aspect. A fost 

solicitată ofertă de la Romgaz, Transgaz, societăți românești și dumnealor nu dau 

răspuns, ce vreți să facem? Noi nu putem să jucăm de acum altfel, decât ne scrie 

legea. Dar, reiterez, mergem împreună la domnul Ministru al Energiei, care în 

momentul de față face parte din Partidul Național Liberal și poate, așa cum s-au 

prezentat românilor, veți găsi o soluție miraculoasă și în acest caz. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- bun, atunci, trebuie să oprim aici 

majorarea de preț și să facem aceste demersuri. Scuze, da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu vă enervați. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dar nu mă enervez. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vreau să vă spun că prin povestea acestui 

amendament, mincinos din punctul meu de vedere, pe care îl face  Partidul Național 

Liberal, sau sper măcar să nu-l susțină toată lumea din Partidul Național Liberal, 
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dumneavoastră, de fapt, nu faceți decât să blocați, politicianist, această instituție. 

Pentru că majorarea pe care o solicită Thermoenergy, nu este o majorare, ci este un 

preț diferit la gigacalorie, preț care să respecte prețul de producție. Adică să nu 

subvenționăm și persoanele juridice, doamna consilier. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnule primar, am înțeles. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- asta este realitatea. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- ați înțeles și amendamentul nostru. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- amendamentul dumneavoastră,  sincer, din 

punctul meu de vedere, e o poveste. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu este un amendament, este 

o sugestie, din punctul meu de vedere. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- este un amendament și supuneți-l la 

vot. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- să nu se mărească prețul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- să nu se mărească prețul. Celelalte 

observații privind Transgaz, care trece prin poarta dumneavoastră, a fost o paranteză, 

nu au fost o sugestie concretă. Eu știu cum se procedează în achiziții. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- pe de altă parte… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- păi nu sunteți de acord cu 

proiectul, mai bine. De ce să facem amendament? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- exact. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- facem un amendament. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- cine să facă un 

amendament? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnule Huluță, dar dumneavoastră 

îmi spuneți mie ce am vorbit eu aici, sau ce? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- sau ce, stați un pic. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- am făcut un amendament și dorim 

să-l supunem la vot. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dumneavoastră spuneți o 

chestiune. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- da. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- deci, dumneavoastră vreți, 

clar, să rămână același preț. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- am spus clar, nemajorarea prețului. 

Punct. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- deci, problema este, dacă 

trece proiectul, se majorează? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- discutăm după aceea, domnule. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dacă nu trece proiectul… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- noi supunem la vot. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dacă nu trece proiectul, 

rămâne același preț. La ce să mai punem un amendament? Adică la ce? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- amendamentul nostru este de, 

domnule,… 
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Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- să rămână așa. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- este de a sista orice demers în acest 

sens, nu mergem până la a vota, că riscăm să votăm acest proiect. Acesta este 

amendamentul nostru. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Raluca, doamna 

Raluca… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - nemajorarea tarifului local. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Raluca, hai să ne 

trezim. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- supuneți la vot. Treziți-vă 

dumneavoastră, domnule Huluță. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- uitați-vă așa. Eu vă spun 

logic. Poate mă contrazic colegii, alți colegi. Dacă nu trece proiectul, rămâne același 

preț. Dacă trece proiectul… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dar dumneavoastră n-ați fost atent, 

la ceea ce am citit eu. Am spus, vă mai citesc o dată, nemajorarea tarifului local la 

gigacalorie motivat de faptul că se pot găsi soluții de reducere a costurilor. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- supuneți la vot amendamentul acesta. Nu trece… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- se pot găsi soluții de reducere ale 

costurilor. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- corect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- care-s alea? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- asta este. 

Spre exemplu, furnizarea de gaz, domnule, care vă poate… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-ne indicați de unde să cumpăr. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -nu v-am indicat, v-am dat un 

exemplu care trece prin poarta dumneavoastră.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamnă, dar s-au făcut demersurile. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- numai un pic. Doamna 

Raluca… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- mai faceți demersuri, domnule 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă dați seama, că vă blocați propria 

monstruozitate de proiect. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- asta este treaba dumneavoastră, a 

administrației. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Raluca! 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- da. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- eu încă o dată susțin și pot să 

mă contrazică toți colegii, că dumneavoastră de fapt nu vreți să treacă proiectul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- după ce votăm acest amendament, o 

să discutăm în partea a doua, după amendament și despre alte componente verbale, la 

noi. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu mi-e clar amendamentul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- haideți vă rog, să-l supuneți la vot, că 
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nu discut cu dumneavoastră. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- supunem și amendamentul. 

Domnul vice… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- supuneți-l la vot acum. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul vice, aveți cuvântul, 

vizavi de subiect. Lăsați-mă un pic, că amendamentul nu este foarte clar, îl formulăm. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnule președinte, e foarte clar, 

supuneți-l la vot acum, după care domnul viceprimar continuă cu alte discuții. Poate are 

și dânsul un amendament. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- la urmă punem toate 

amendamentele, poate are și dumnealui un amendament. Poate au și ceilalți colegi. A 

ridicat mâna și doamna Breahnă, da? Ați ridicat mâna, doamna Breahnă? Dar acum e 

domnul vice și imediat dumneavoastră. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- eu v-aș fi propus în 

temeiul articolului 138 alineatul 10 din Codul administrativ să limităm discuțiile la 

acest proiect. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- de acord.  

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- se votează frumos, să fie limitat. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- tocmai propun votarea 

amendamentului, după care trecem la… 

Domnul Director Florin PAVĂL- permiteți-mi două minute, două minute, dacă-mi 

permiteți. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- să vorbească domnul vice. 

Domnul vice, aveți cuvântul, dar haideți să ne încadrăm. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- mulțumesc frumos. Domnule 

primar… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- într-o cifră. Vreți să supunem 

la vot un anumit… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - după ce intervine 

domnul vice. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- am discutat atâta doar pentru asta? 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- mulțumesc. Domnule primar, ați 

început expunerea de motive la acest proiect, că nu se modifică prețurile la agentul 

termic pentru consumatorii casnici, corect? Păi  dacă citim hotărârea de consiliu local și 

aș vrea să o arăt și la cameră, domnule primar, spune: ,,se aprobă hotărârea sau 

modificarea prețurilor locale pentru energia termică produsă, transportată, distribuită  

utilizatorilor casnici și noncasnici…”. Și dacă vă uitați aici sunt și tarifele.  Domnule 

primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi și se modifică? Dați și pagina un pic. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- domnule primar, vine explicat, păi 

stați un pic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi stați.  

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN - păi stau. Uitați pagina aici, da? Ce 

ne-a explicat domnul director în ședința trecută, domnule primar? Că ce se modifică, 

suportă consiliul local? Ne-a spus că va fi un cost de 5 milioane de lei pe 6 luni de zile, 
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pe care-l va suporta consiliul local? Deci prețul nu va ajunge, nu va ajunge efectiv la 

consumatori, că-l vom suporta noi, consiliul local? Cine e consiliul local? Toți 

băcăuanii. Corect? Deci, dragi colegi, deci toți băcăuanii trebuie să suporte această 

majorare. Haideți să le spunem adevărul, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi asta-i adevărul. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- acesta-i adevărul și să nu le mai 

spunem doar ce vor să audă, să le spunem ca-n campanie, da, să le spunem adevărul 

acum, că majorăm și noi toți băcăuanii, că ne încălzim la Thermoenergy, că ne 

încălzim la gaz, că ne încălzim la lemne, suportăm această majorare. Și dragi colegi 

liberali, îmi pare rău că nu aduceți în discuție opinia și ieșirea domnului Ministru al 

Energiei de acum o săptămână, când a spus, exact ceea ce am spus eu de acum câțiva 

ani, domnule director, să vindem cu prețul de cost și să facem protecție socială pe 

consumatorul vulnerabil. Nu cum, a dat exemplu domnul ministru și foarte bine a 

spus, că sunt piscine în București care se încălzesc pe gaz subvenționat. Acesta este 

adevărul, soluția am văzut că a identificat-o și ar trebui și U.A.T.-urile , domnule 

primar, ar trebui să se implice, Misterul Energiei, Ministerul Muncii, Ministerul 

Dezvoltării și U.A.T.-urile, vă uitați așa la mine, că sunt de dreapta și vă spun 

adevărul. Deci, noi acum, suportăm toți băcăuanii, din bugetul local, această 

majorare. Acesta este adevărul și eu mă voi abține de la acest proiect și nu voi 

împovăra toți băcăuanii cu 5 milioane de lei  ca să majorăm prețul gigacaloriei. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă-mi permiteți. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- da, domnul primar. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- și într-adevăr, mai am un singur 

cuvânt, într-adevăr proiectul, sunt și eu de acord, domnule primar, a fost unul greșit 

de la început. Dar atenție mare cu fazarea. Că ați mai semnat o fazare la insulă și am 

plătit banii. Și aici vreau să monitorizați mai atent, să nu intrăm în aceeași situație ca 

la insulă, că și acolo am avut fazare și am dat banii înapoi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule viceprimar, vă mulțumesc, sunteți 

foarte perspicac, ați găsit… 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- perspicace, îmi cer scuze. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- nu lăsați, lăsați glumele că… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- pot să vă spun în felul următor. Nu-i nici o 

glumă. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- nici persiflu-urile că-i în 

dezavantajul dumneavoastră, nu e… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu-i nici persiflare, nu-i nici glumă. Chiar o să 

vă dau dispoziție să monitorizați dumneavoastră foarte atent acest proiect, pe 

principiul - să facem și noi ceva la Primăria Bacău. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- cine l-a semnat, să-l monitorizeze, 

domnule primar. Și la insulă  tot dumneavoastră l-ați semnat, l-ați monitorizat tot 

dumneavoastră și ați dat 8 milioane înapoi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi așa se face și funcționează. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- dar văd că … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă dau dispoziție să monitorizați, domnule 
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viceprimar. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- dați-mi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deși n-ar trebui să vă supărați  că faceți și ceva 

treabă și nu doar vorbiți și faceți și ceva acțiuni, în momentul în care sunt camere de 

luat vederi. 

Ca s-o luăm de la capăt pentru toată lumea. Domnule director, vă rog frumos să ne 

explicați, crește prețul gigacaloriei la persoanele fizice? 

Domnul Director Florin PAVĂL- absolut nu, nici un leu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- bun. A menține același preț  la consumatorii 

persoane juridice, ar însemna de fapt să facem o subvenție către societăți comerciale? 

Domnul Director Florin PAVĂL- în plus față de asta, anual, avem o pierdere de 9 

milioane jumătate de lei, la agenți economici, suportată de noi, de Thermoenergy. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da?  

3.- creșterea și aici iarăși este un element pe care vreau să vi-l prezint, chiar dacă trece, 

chiar dacă nu trece acest proiect, chiar dacă judecați doar politicianist, chiar dacă îl 

veți judeca cu respect față de cetățeni. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- judecăm economic și realist, 

domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- economic e una, real e alta. Iar ceea ce spuneți 

dumneavoastră nu e economic. Această creștere și acest impact bugetar, este domnule 

director, cauzat de faptul că avem multe școli care sunt racordate la Thermoenergy?  

Domnul Director Florin PAVĂL- școli, licee, instituții publice. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da, unități de învățământ, instituții publice. 

Domnul Director Florin PAVĂL-101. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- de aici este acest impact pe bugetul consiliului 

local. Pe de altă parte, singura soluție de supraviețuire a acestui Thermoenergy, din 

punctul meu de vedere, e supraviețuire fără grevarea bugetului Municipiului Bacău, 

este ceea ce zic de mult - să fie preluat de către guvern, acest colos, așa cum și 

doamna,  la București…. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Firea. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - plătim toată țara pentru încălzirea de la 

București, plătim toată țara pentru încălzirea de la Constanța, de la Turceni, dacă nu 

mă înșel, da, de ce la Bacău trebuie să plătim noi personal din buzunarul băcăuanilor? 

Pe de altă parte, pentru a lămuri foarte clar,  dacă acest proiect se blochează, înseamnă 

de fapt că sunteți de acord cu o subvenție pe care o dăm la persoane juridice, înseamnă 

de fapt că bugetul de venituri și cheltuieli pe care l-ați aprobat la începutul anului, 

stimați consilieri locali, îl negați acum, deși l-ați aprobat atunci și înseamnă că punem 

în pericol această societate comercială să ajungă în insolvență. Astea-s realitățile. De 

aici încolo, că se trezesc unii sau alții cu hârtii, e cancan. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Breahnă, aveți 

cuvântul. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- știți ce mă surprinde pe 

mine? Faptul că grupul politic al consilierilor P.N.L.  vota în unanimitate, până acum 

s-a votat în unanimitate până acum  acest proiect, nu? Eu așa îmi aduc aminte. Ideea 

este că acum facem discuții, propunerea mea este în continuare  să supunem la vot 



   

45 
 

amendamentul doamnei Năstase  dacă dumneaei îl consideră un amendament și vă rog 

să sistați, vreau să propuneți la vot și propunerea mea de sistare a discuțiilor pe acest 

subiect. Domnul primar și-a asumat majorările de tarife pentru anumite categorii, a 

găsit probabil resursele bugetare pentru a susține aceste majorări și gata, închidem 

subiectul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-cine este pentru sistarea 

discuțiilor?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Domnule secretar, vă rog să formulați amendamentul din punct de vedere…. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- l-am formulat eu foarte clar, 

domnule. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

stați oleacă, doamna Năstase. Cu tot respectul pentru dumneavoastră… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- da, spuneți. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

domnul Huluță are dreptate. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- ce n-ați înțeles, domnule secretar? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE    x 

11. IROFTE DUMITRU    x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA    x 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x    

 TOTAL 11 -  4 
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păi dumneavoastră ați făcut un amendament în sensul nemajorării. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- nemajorării, da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

proiectul de hotărâre… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- proiectul are și subvenția, are mai 

multe specificații, da? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

proiectul de hotărâre cuprinde subvenția. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- da, domnule. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar subvenția e legată… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

dar dumneavoastră înseamnă că nu sunteți de acord să anulăm subvențiile? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- noi am făcut amendament doar atât 

cât v-am spus, la nemajorare… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

dar proiectul? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- și identificare de surse pentru a 

micșora prețul la gigacalorie. Atâta este amendamentul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

stați un pic. Doamna Năstase, noi avem la articolul 2 un tabel. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

ca să înțeleg, că rămâne pe bandă, avem un tabel  în care spune: prețul actual, prețul 

propus spre aprobare și subvenția. Înseamnă ca să ajung la prețul acesta eu… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- despre subvenție noi nu ne 

pronunțăm, domnule secretar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

păi stați oleacă, că eu nu înțeleg. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dacă nu înțelegeți, atât este 

amendamentul nostru și pe el îl punem la aprobare. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar subvenția este legată de 

majorare. Dacă n-ai majorare, n-ai majorare de subvenție. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- da, am văzut. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- ce-i subvenția? 

Adică ce suportă consiliul local. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- proiect, proiectul dacă nu-l 

votați, este în sensul amendamentului dumneavoastră. Dacă… 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- vă învârtiți în jurul cozii. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar e același lucru. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- după ce trece sau nu 

amendamentul… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar ce amendament? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

eu nu înțeleg amendamentul, pentru că amendament înseamnă să modific ceva din 

acest tabel. Ce modifică? 
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Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- modificați tabelul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- modificați în consecință, am zis 

nemajorarea tarifului… 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- păi să rămână subvenția unitară, 

actuală, Raluca. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- de acord. De acum încolo, dacă curge 

amendamentul în sens pozitiv, veți face modificările în consecință. Ce nu înțelegeți? 

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

e același lucru. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- păi, ce-i același lucru? 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- să rămână subvenția unitară actuală. 

Tu asta vrei? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnule, dar rămâne subvenția veche 

dacă acest amendament trece. Rămâne vechea subvenție. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar nu-i acela proiectul? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- noi îl punem așa ceva… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu este amendament, la ce să-l 

punem?  

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -  să rămână… 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- să rămână subvenția actuală. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-Raluca, dar n-are logică. 

Raluca, n-are logică. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- să rămână subvenția trecută. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- n-are logică. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- ce nu înțelegeți? 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- păi asta. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- cum n-are  logică. Subvenția rămâne în 

formele anterioare. Ce nu înțelegeți? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- fiecare consilier are dreptul la un 

amendament. El știe cum îl formulează. Obligația noastră e să-l supunem la vot. De ce 

stăm? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dacă am spus nemajorarea, înseamnă 

că subvențiile rămân la … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar amendamentul trebuie să fie legal, domnule. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar trebuie să rămână legal, dar 

eu mâine spun acolo, fac un amendament la acesta, să jucăm fotbal. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnule președinte de ședință, 

ascultați. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- eu sunt pentru amendament, dar  să-l 

formuleze corect. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- ascultați-mă puțin. Dacă 

amendamentul trece rămân plafoanele anterioare. Nu trebuie să fac eu această 

specificație. Dacă nu… 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- supuneți la vot amendamentul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- sunt niște subvenții care vor rămâne în 
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cotele anterioare. Ce nu înțelegeți? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

amendamentul doamnei Raluca Năstase este pentru modificarea… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- nemajorarea tarifelor locale… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

neacordarea subvenției, pentru neacordarea subvenției la prețul actual. Asta-i 

amendamentul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- și rămân subvențiile anterioare în 

conformitate cu… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

am avut dreptate. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dar bineînțeles, așa este, logic. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

logic. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- noi specificăm doar acest punct, că 

nu majorăm tariful local al gigacaloriei. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

neacordarea subvenției pentru majorarea tarifului.  

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- tarifele anterioare rămân. Nu trebuie 

să intrăm în această discuție a subvențiilor. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

nu la toată lumea. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- supuneți, domnule, la vot. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dar, ce nu înțelegeți? E foarte clar. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar nu-i clar deloc. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- cum să nu fie clar? Cum să nu fie   

clar? Dar nu-l înțelegeți dumneavoastră. Mie mi-e foarte clar. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- supunem la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

doamna Năstase, noi astăzi…Eu am înțeles. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- lăsați, supuneți la vot. 

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

am înțeles. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnilor consilieri, ați înțeles ce am 

spus noi? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ -nu. Eu nu. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-dacă noi sistăm majorarea de preț, 

rămân plafoanele anterioare de subvenții, nu se mărește prețul și atunci vor curge 

subvențiile anterioare. Dar sistăm orice discuție de majorare de preț, în sensul acesta. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- bun. Dar acesta-i proiectul. 

Ăsta-i proiectul. 

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- doamna Raluca, dar acesta-i proiectul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Raluca, dacă nu 

votați proiectul… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- noi nu ne pronunțăm asupra 
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proiectului. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dacă nu votăm proiectul, ce 

se întâmplă? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- haideți că acum mutați pe o altă 

notă, domnul președinte. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Năstase, dacă nu 

votăm proiectul, ce se întâmplă? Prețul rămâne la fel… 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- în calitate de președinte, trebuie să supuneți la vot. 

Secretarul nu contrasemnează dacă nu supuneți la vot. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- asta este amendamentul nostru și nu 

ne pronunțăm asupra subvenției locale. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- supunem la vot. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- supune la vot, e ok amendamentul 

sau nu-i ok amendamentul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- supuneți la vot, pentru ca să 

facem o plăcere. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

dacă mă gândesc bine, amendamentul dumneavoastră, neacordarea… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- nemajorarea.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

….subvenției în vederea majorării tarifului. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- am spus nemajorarea tarifului local 

propus al gigacaloriei. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- bun. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- e ca în proiect. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- motivat de faptul că, liniște vă rog, 

motivat, repet, motivat, domnule viceprimar, că se pot găsi soluții de reducere a 

costurilor de furnizare. Punct. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- care? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- printr-un management eficient. Bun, 

ăsta-i amendamentul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- acesta-i amendamentul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- nu facem referire la subvențiile 

prezente, trecute rămân în vigoare. Punct. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-am înțeles. E foarte clar 

pentru mine, domnul… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

dar majorarea nu poate fi făcută pentru subvenție. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- vă rog, supuneți la vot 

amendamentul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- întâi, domnule secretar, întâi 

majorați prețul… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ - supuneți la vot.  

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- după care majorați și subvenția. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ - supuneți la vot, să vedem 



   

50 
 

dacă trece. Să vedem dacă trece. Lasă că-l votează domnul viceprimar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 
cresc subvenția, ca să majorez prețul. Sunt legate una de alta. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- da, domnule. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

deci, neacordarea subvenției, aici e de fapt. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule, supuneți la vot. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- haideți să supunem la vot, domnule secretar. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- nemajorarea prețului gigacaloriei. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

dumneavoastră ați înțeles ce trebuie să supun la vot? 

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- noi am înțeles, nu știu doamna Raluca 

dacă a înțeles. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- supuneți la vot. Vă rog să 

supuneți la vot amendamentul, ca să trecem mai departe. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

cine este pentru?  

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- pentru amendament. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

cine este pentru? Pentru amendament. Este cineva împotrivă? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- eu sunt clar împotrivă. 

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

abține cineva? 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN-eu mă abțin. 

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE  x  

11. IROFTE DUMITRU   x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   
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Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- deci, amendamentul nu a 

trecut. Spuneți… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

domnul Bîrzu nu a votat, s-a abținut de la vot. A anunțat. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- vă rog să supuneți la vot 

proiectul. Am votat sistarea discuțiilor. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Irofte, 

dumneavoastră sunteți pentru? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- se abține cu mine. 

Domnul Consilier  Dumitru IROFTE- sunt pentru. 

Domnul Consilier Romică BOTOI-suntem pentru, domnule. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-și eu am votat pentru. 

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

13. LUCA VASILE 
 

 x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   x 

 TOTAL 1 2 12 

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   
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Deci, o abținere a domnului Dragoș Ștefan și 14 voturi pentru și o neparticipare 

domnul Bîrzu Ilie, proiectul a fost adoptat. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-deci a trecut proiectul,  

supunem discuției punctul 3 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin 

Necula să prezinte expunerea de motive. Este nr.3 de pe ordinea de zi, care a 

devenit… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-cu Soma. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-de fapt e 7 pe ordinea de zi 

votată. Am făcut 7 puncte. Aveți cu SOMA, domnule. 

 

7.Se trece la  punctul 7 ( fost  3)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să 

prezinte Expunerea de motive la proiectul 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 

   

Domnul Primar  Cosmin NECULA – vă mulțumesc, domnule președinte de 

ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, o să trebuiască să vă dau citire unor 

serii de adrese pe care le-am primit, pe de o parte de la ADIS Bacău, pe de altă parte 

de la aparatul de specialitate al primarului. Povestea acestui proiect se referă în mod 

concret la modificările pe care trebuie să le facem în Actul Adițional, în 

conformitate cu dispozițiile legale, deci legea în vigoare cu privire la colectarea 

selectivă. Pe de altă parte, încă din luna septembrie, dacă nu greșesc, luna 

septembrie, am solicitat, înainte de a depune proiectul pe ordinea de zi, un punct de 

vedere de la ADIS Bacău. Da? Punctul de vedere a venit într-o formă de ubicuitate, 

dar la întrebările pe care le-am pus cu privire la corectitudinea, necorectitudinea, 

conformitatea acestui proiect, am primit o adresă din partea ADIS Bacău, în data de 

08.11.2019, în care ADIS Bacău își prezintă îngrijorarea cu privire la situația creată 

la nivelul Municipiului Bacău. Vă pun la dispoziție, o să vă pun la dispoziție adresa 

respectivă, dacă vreți îi dăm citire în mod integral. Cum stabiliți. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- trebuia să fie la mapă, domnule. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- bun, dacă nu considerați oportun eu vă 

spicuiesc așa câteva chestiuni, dumnealor își creează așa o îngrijorare cu privire la 

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   x 

 TOTAL 14 - 1 
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faptul că s-ar face o dublă finanțare, cu privire la faptul că punctul dumnealor de 

vedere este că se pot crea dezechilibre. Și singura problemă efectivă, din punctul 

nostru de vedere, în care și pe care ne-o însușim ca și eroare, eroare materială, dacă nu 

mă înșel, este vorba de lipsa din proiectul respectiv, proiectul prezentat în fața 

dumneavoastră a sticlei… 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu în totalitate. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- dar nu în totalitate. A sticlei ca și material 

degradabil. 

Pe de altă parte, voi da citire adresei nr. 39527 din 08.11.2019, răspunsul aparatului de 

specialitate al primarului cu privire la punctul de vedere al ADIS Bacău, semnat de 

președintele Sorin Brașoveanu și de doamna director executiv Carmen Stoican. 

,,În legătură cu îngrijorarea afișată de către ADIS Bacău, față de aprobarea Actului 

Adițional nr.10, precizăm că încă din data de 13.09.2019 am informat asociația despre 

necesitatea conformării contractului de delegare încheiat cu SOMA cu noile prevederi 

legislative. Prin această informare am arătat faptul că sunt necesare realizarea de către 

operator a unor investiții pe care le-am indicat în mod expres. Durata contractului 

nostru cu SOMA este de până în anul 2025, dar nu mai târziu de data semnării 

contractului de delegare a gestiunii, potrivit procedurilor de achiziții inițiate de către 

ADIS Bacău. Toate investițiile realizate de către operator în condițiile în care nu sunt 

amortizate la data încetării contractului, trebuie preluate și plătite la valoarea 

neamortizată de către Municipiul Bacău, urmând ca acestea să treacă în proprietatea 

Municipiului Bacău, drept bunuri de preluare. Având în vedere acestea, am solicitat 

asociației să aibă în analiză și să ne comunice posibilitățile și condițiile de utilizare a 

bunurilor de preluare în cadrul contractului de delegare a gestiunii, de colectare, 

transport deșeuri pentru Bacău și 22 de comune. La această solicitare ADIS a formulat 

un răspuns prin care ne-a informat sec că se află în procedură de licitație deschisă a 

contractului, că infrastructura ce va fi pusă la dispoziția viitorului operator este 

prevăzută în Caietul de sarcini și că propunerile făcute de SOMA privind investițiile  

care urmează să le facă, nu fac obiectul Caietului de sarcini publicat pe SICAP. 

Faţă de toate aceste aspecte, nu înţelegem îngrijorarea asociaţiei afişată prin adresa 

trimisă în data de 08.11.2019. 

1.Se atrage atenţia că va exista o dublă finanţare, în condiţiile în care chiar asociaţia, 

cu două luni înainte, ne arată că bunurile achiziţionate de SOMA în baza Actului 

Adiţional nr.10 nu se regăsesc în cadrul documentaţiei de atribuire. 

2.Toate investiţiile pe care le va prelua autoritatea noastră de la SOMA vor rămâne în 

patrimoniul municipiului, urmând ca acesta, împreună cu dumneavoastră, domnilor 

consilieri şi doamnelor consilieri, să stabilim care este cea mai bună modalitate de 

folosire a acestora în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor din municipiul 

Bacău. 

3.Nu înţelegem care este îngrijorarea ADIS faţă de faptul că noi deja suntem cu paşi în 

faţă în vederea respectării legislaţiei în domeniu prin achiziţionarea de module 

supraterane de colectare selectivă a deşeurilor, în concret prin această afirmație este 

îngrijorată că a respectat legea. 

4.În principal trebuie avut în vedere, că noi, prin acest proiect, practic nu aprobăm o 

documentaţie de atribuire ci încercăm să ne aliniem şi să adaptăm un contract existent 
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la nevoile noilor prevederi legale, aplicabile în prezent. Astfel, nu pot fi incluse clauze 

care să schimbe în mod substanțial fluxul financiar al contractului, referindu-ne aici la 

alegațiile asociației privind instrumentul economic, plătește pentru cât arunci. Mai 

mult decât, atât este imperativ necesar atât pentru Municipiul Bacău, cât și pentru 

ADIS BACĂU să asigurăm în cadrul contractelor aflate în derulare precum și pentru 

contractul ce urmează să fie atribuit de către ADIS pentru Bacău și 22 de comune, 

realizarea indicatorilor de performanță astfel încât nici un U.A.T. să nu fie obligat să 

plătească contribuții la fondul de mediu, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale, de 

reducerea cantităților adunate prin depozitare, respectiv 50 lei pe tonă, cantități la care 

se adaugă începând cu 01 ianuarie câte 80 lei/tonă contribuție la economia circulară. 

Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile de la locuințele individuale urmărește 

devierea de la depozitare și transferul la stația de compostare, contribuind astfel la 

atingerea obiectivului anual de reducere, precum și la evitarea contribuției la economia 

circulară, contribuții ce nu se aplică acestui tip de deșeu. Mai mult, colectarea separată 

a deșeurilor biodegradabile din deșeurile municipale vine în sprijinul ADIS, care la 

data prezentei se confruntă cu imposibilitatea realizării cantităților programate în 

contractul cu ECO SUD. Țin să amintim că încă din luna noiembrie a anului 2018 a 

fost propus spre aprobare Actul Adițional cu SOMA, ceea ce a avut ca punct de 

plecare solicitarea și modelul înaintat chiar de către ADIS. La acea ședință am fost 

acuzați că nu am purtat dialog cu operatorul, în vederea realizării unui act adițional  

care ulterior să fie semnat de SOMA. Propunerea prezentă este întocmită în urma 

discuțiilor cu SOMA, dacă se consideră necesar sau dacă le considerați oportune. Nu 

este lipsit de importanță faptul că încă din luna ianuarie 2017, s-a aprobat și a aprobat 

consiliul local modificarea documentului de poziție prin care procedura de atribuire a 

contractului privind serviciile de colectare, transport, deșeuri pentru Bacău și 22 de 

comune, deci repet ianuarie 2017, va fi inițiată  și derulată de ADIS în numele 

Municipiului Bacău. Astăzi, la aproape 3 ani, nu avem contract  semnat în acest sens, 

iar asociația, la încercările noastre de a alinia  contractul existent  cu SOMA la noile 

acte normative aplicabile, își arată o serie de îngrijorări care din punctul nostru de 

vedere sunt lipsite de suport tehnic, economic și legal. Din acest punct de vedere, mai 

mult decât atât, doamnelor și domnilor consilieri, doresc să fac următorul amendament, 

singurul punct de vedere pe care-l găsesc justificat la adresa ADIS-ului și astfel: 

-art.14 din Actul Adițional, care modifică art.26 din contract, punctul 1 lit.c al celui 

de-al doilea paragraf va avea următorul conținut ,, de către concesionar o dată la trei 

luni cu un număr de 7 saci 240 litri/locuință, care va fi asigurat precolectarea în 

amestec a deșeurilor reciclabile de tip hârtie, carton, plastic, metal și sticlă”. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-invit pe domnul secretar să 

prezinte avizul. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu Popovici –   favorabil. 

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

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

Administrație Locală, Direcția Economică, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, 

Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Compartiment Managementul Calității, 

Protecția Mediului și Protecția Muncii și Compartiment Finanțări Locale).  
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Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Breahnă? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nefavorabil. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Pricopoaea? 

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- nefavorabil. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Doina Dragomir? 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- nefavorabil. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul Gabriel Stan? 

Domnul Consilier Gabriel Stan- nefavorabil. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul Laur Șova? 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- nefavorabil. (avizul scris este favorabil) 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- discuții asupra proiectului 

dacă sunt? Eu n-aș vrea, pentru că proiectul e destul de interesant să limităm, dar aș 

vrea și fac rugămintea, să nu se mai facă atac la nici un fel de persoană. Eu zic să 

discutăm despre acest proiect. Da, doamnă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nici nu aveți cum să 

limitați după ce l-ați lăsat pe domnul primar să citească o adresă de două pagini și 

dacă tot e la modă cititul… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar e inițiatorul proiectului. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- e la modă cititul, eu 

doar voiam să vă aduc la cunoștință câteva din motivele pentru care grupul politic al 

consilierilor P.S.D. din Consiliul Local al Municipiului Bacău nu susține acest 

proiect, dar repet, pentru că e la modă cititul și cutuma a fost deja instituită de 

domnul primar, o să dau citire punctului nostru de vedere aferent nesusținerii acestui 

proiect, astfel:  

Domnul Primar Cosmin NECULA- astfel cum a fost dictat.  

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul primar! 

Domnul Primar Cosmin NECULA - îmi cer scuze. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul primar! 

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

Doamna Consilier Ionela-Cristina B REAHNĂ-PRAVĂȚ- astfel:  

E o mare diferență. Grupul consilierilor P.S.D. nu susține proiectul aflat în discuție, 

având drept motivație, argumente foarte tehnice, de ordin  legal, cât și financiare ce 

ar putea fi expuse, sau ar fi putut deja să fie expuse în cadrul unei dezbateri publice, 

care ar fi trebuit deja inițiată, cât și dintr-o serie de motive cum ar fi: 

1.Actul Adițional vizează o creștere a valorii contractului cu aproape 50%. 

2.Actul Adițional vizează o prelungire a contractului cu încă 6 ani, respectiv până la 

01.08.2025, perioadă necesară monitorizării noilor investiții incluse. 

3.Actul Adițional vizează eludarea legislației din domeniul achizițiilor publice și nu 

numai, respectiv a Legii 98/2016 și respectiv  a Legii 100/2016 precum și evitarea 

derulării unei proceduri, chiar pe încredințare directă în regim de urgență. 
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4.Actul Adițional vizează acordarea de despăgubiri către SOMA, chiar și în situația 

ipotetică în care SOMA ar fi desemnat  câștigător în urma procedurii de licitație 

intitulată generic ,,Bacău plus 22”. 

5.Actul Adițional vizează modificări ale contractului de delegare din categoria 

modificărilor substanțiale și din punct de vedere  al achizițiilor publice contractul vechi 

trebuia reziliat, nu prelungit și derulată o nouă procedură, eventual în regim de urgență, 

pentru că se modifică chiar și articolul care face referire la obiectul contractului. 

6.Actul Adițional vizează indicatori și penalizări aferente valorii anuale a contractului, 

care conform fișelor de fundamentare ar fi de 4.871.843,33 lei, ceea ce este complet 

fals, aceasta fiind valoarea pentru reciclabile, dar pentru toată activitatea, valoarea 

anuală a contractului este de 21.224.731, așa cum este trecut de fapt în expunerea 

dumneavoastră de motive. Acestea fiind doar un exemplu de abordare superficială a 

demersului, această neconcordanță la care am făcut referire. 

7.Actul Adițional vizează tarife propuse pentru 2019 care includ, care iau în calcul 

amortizarea noilor investiții, care  de fapt vor intra în funcțiune abia începând cu  anul 

2020, în eventualitatea în care acest Act Adițional s-ar încheia. Dar sunt tarife pentru 

2019, nu ar trebui să țină cont de amortizarea aferentă anului 2019 întrucât vorbim 

despre sfârșitul exercițiului financiar 2019. Prin urmare,  din start avem un prim motiv 

pentru care tarifele nu sunt fundamentate în mod corect. 

Aș putea continua și sper să nu-mi dați ocazia. Mulțumesc frumos. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar vă rog continuați, duceți până la capăt ideile, 

că vor fi interesante de analizat ulterior. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- așa, urmați exemplul 

domnului Ghingheș. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamnă, ați terminat? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- am terminat, deocamdată. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- bine. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- aici, dacă-mi permiteți, ca să fac doar câteva 

referiri la ceea ce au spus colegii de la P.S.D… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ-și urmează domnul viceprimar 

Ștefan. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …colegii din consiliu local. Dezbateri publice, 

nu trebuie să fac în cazul acestui proiect. Pe de altă parte, o altă minciună, prelungire 

pentru încă 6 ani, nu este vorba de nici o prelungire, scrie foarte clar în acest Act 

Adițional… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-am zis să ne raportăm la 

prelungirea următorilor 6 ani. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu v-am întrerupt, doamna consilier.  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- se fundamentează pe 

următorii 6 ani. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu v-am întrerupt sub nici o formă. De acum vă 

voi întrerupe și eu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Breahnă, vă rog, 

haideți că vă mai dau o dată cuvântul.  
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Domnul Primar Cosmin NECULA - scrie foarte clar în acest act, în acest proiect 

de hotărâre, că acest act  adițional va fi în vigoare până la momentul în care dă bunul 

Dumnezeu și ADIS Bacău reușește să scoată o documentație cum trebuie și pe care 

cineva s-o câștige, până la momentul respectiv, atât și nimic mai mult. Restul sunt 

minciuni și baliverne pentru că scrie foarte clar în contract. Eludarea dispozițiilor 

privind achizițiile publice, din punctul meu de vedere, este o minciună. Despăgubiri 

la SOMA, iarăși nu se pune problema. Dar, vreau să vă atrag atenția înainte de a da 

cuvântul colegului meu din aparatul de specialitate, domnul Grițcu  și înainte de a da 

cuvântul domnul director al Direcției Juridice,  Fantaza, următorul aspect. Vă rog, 

doamnelor și domnilor consilieri locali, mai ales pe dumneavoastră, cei de la P.S.D. 

să nu intrați în războiul personal al vreunui lider de partid, cu privire la operatorul de 

deșeuri sau cu privire la Primarul Municipiului Bacău. Vreau să vă atrag atenția că: 

1.Avem obligația legală de a aproba acest tip de colectare a deșeurilor, obligație 

legală, o lege în acest sens ne spune și cum trebuie să o facem. 

2.Sper ca nu cumva, în raționamentele dumneavoastră, să existe cumva intenția ca 

prin neaprobarea acestui contract sau Act Adițional, să se  urmărească de fapt, în 

esență, pierderea licenței de către SOMA și obligarea acesteia de către Garda de 

Mediu la sistarea activităților de preluare a gunoiului din municipiul Bacău și pe cale 

de consecință, adică eu îmi exprim îngrijorarea și sper să nu fie adevărat, că cineva 

urmărește în subsidiar sistarea activității de colectare a deșeurilor, lovind practic în 

municipiul Bacău, dar și în SOMA, din dorința unor răzbunări de natură personală. 

Îmi exprim îngrijorarea, sper să nu fie acest lucru. Dar, vă pot informa că dacă nu 

avem acest tip de colectare selectivă în municipiul Bacău, nu respectăm dispozițiile 

unei legi. Vă rog, domnul Grițcu. 

Domnul Gabriel GRIȚCU - dacă-mi permiteți, în calitate de reprezentant al 

Compartimentului de Mediu, aș vrea să punctez doar elementele care sunt relevante 

pentru adiționarea acestui contract. Avem obligații legale prin Ordonanța 74 din 2018, 

care modifică art.17 din Legea 211 privind regimul deșeurilor, sunt obligații stricte și 

avem în sensul acesta și o măsură a Gărzii de Mediu, cu termen luna septembrie 

pentru a introduce în contract indicatori de performanță, pentru a introduce în contract 

tarife distincte pentru deșeurile reciclabile, tocmai în scopul de a putea, în baza legii 

privind regimul deșeurilor, să recuperăm costurile pentru colectarea și transportul 

deșeurilor și pentru a introduce penalități în cazul în care operatorul nu-și îndeplinește 

obligațiile. Ca și orizont,  pentru anul 2020, e foarte important de menționat că avem 

obligația de a reduce cu 60% cantitățile de deșeuri eliminate prin depozitare. În 

momentul de față, Municipiul Bacău, avem o cantitate de deșeuri eliminate prin 

depozitare undeva la, să zicem un estimativ, de 55 de mii de tone pentru anul 2019. 

Noi, teoretic, conform Legii Administrației Fondului de Mediu, Ordonanței 196, ar 

trebui să reducem anul viitor cu 60% cantitățile acestea. În condițiile în care nu 

reducem cantitățile eliminate prin depozitare, vom plăti o penalitate de 50 lei pentru 

fiecare tonă care depășește acest targhet anual. Cumulativ, avem și obligația de a plăti 

o taxă pentru economia circulară,  de 80 de lei pentru fiecare tonă care ajunge în 

rampă. Deci, prioritar din punctul meu de vedere, este să reușim să asigurăm condițiile 

tehnice pentru a devia de la depozitare cât mai multe deșeuri și pentru a asigura 

reciclarea cantităților care ne sunt stabilite ca și targhet. Principalul lucru pe care-l 
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încercăm, se încearcă din punct de vedere al mediului să-l facem  în zona de case, este 

să colectăm separat deșeurile reciclabile, să colectăm separat deșeurile biodegradabile. 

Deșeurile biodegradabile în zona de case reprezintă cel puțin 60-70% din cantitatea lor 

de deșeuri. Reciclabilul iarăși se duce la un 20%. Deci, practic, dacă reușim să 

implementăm cu succes aceste măsuri în zona de case, vom avea rezidual doar un 

20%, deci ne vom putea încadra în țintele prevăzute în legislația de mediu și astfel 

vom evita să mai plătim penalități. Prin stabilirea unui tarif distinct… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- am înțeles, domnule director. Este… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- numai un pic, eu v-o pun 

direct, ce riscăm dacă nu se votează? Numai un pic. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dați întâi consilierii și după aceea 

dumneavoastră în calitate de președinte. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- e în ordine. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- vreau să-i spun ceva domnului 

director. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- dar m-am înscris eu mai întâi. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- și eu și doamna Pravăț, haideți să fie 

interactiv, că discuția e prea importantă 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- te rog, ce riscăm dacă votăm 

sau nu votăm? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- păi, în primul rând băgați panica, 

administrația Necula bagă panica în populație, domnule președinte. 

Domnul  Consilier Romică BOTOI- dar nu trebuie băgat panica, știm  cu toții că ni 

se termină contractul cu SOMA. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule Botoi, numai un pic. 

Domnul  Consilier Romică BOTOI- contractul cu SOMA, mai avem până pe 1 

decembrie. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- taci măi, puțin din gură că vorbesc eu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- deci, Raluca… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- deci, băgați panică în populație. Ați 

venit pe ultima sută de metri, în buza iernii,  cu majorarea tarifului la căldură, veniți 

cu câteva zile înainte, cu o lună de zile înainte de a se finaliza anul, cu majorare de 

tarife la… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- la căldură trebuia să venim în 

vară… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- păi da, de ce n-ați venit? 

Domnul  Consilier Romică BOTOI- că dăm căldură vara în Bacău. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- că fac o paranteză. Thermoenergy are 

fundamentarea de preț de la A.N.R.S.C.E. din iulie, din luna iulie. De ce nu a venit de 

atunci? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- n-a fost dezbătut. Raluca… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- pregătiți-vă din timp. Serios acum. 

Acum serios, măi, băgați panică în oameni. V-am spus, veniți în buza iernii cu 

majorare de tarife, veniți acum… 
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Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Raluca, am o rugăminte, nu 

mai țipa. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - …că se termină anul, că vreți bani 

mai mulți la gunoi, ei…Nu se fac treburile așa. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Raluca, respectăm ordinea 

înscrierii la cuvânt? Are cuvântul domnul viceprimar. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- am spus că discutăm interactiv. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu discutăm. Păi, nu 

hotărăști tu. Nu hotărăști tu. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- măi…Eu i-am spus domnului 

director,  efectiv asta faceți. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- are cuvântul domnul 

Viceprimar Ștefan. Se pregătește doamna Dragomir, după. Așa s-au înscris. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- n-am nici o problemă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dacă ea renunță, luați 

dumneavoastră cuvântul.  

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnul primar, mulțumesc 

domnule președinte. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- luați cuvântul. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- nu la ușă, aici la… 

Vreți să plecați? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, nu, stați liniștit. Vă aștept să perorați. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-perorez. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnule viceprimar, vorbiți o dată 

că faceți… Ați luat-o și dumneavoastră pe  calea politicianismului. Spuneți concret 

ce vreți. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-nu mai mult ca dumneavoastră, 

doamnă. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- haideți, că… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Năstase… 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- păi, plângeți prețul la gigacalorie 

și-l votați? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- v-am spus… 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- ce naiba, ați votat acum o oră 

prețul, majorarea și acum plângeți? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Năstase, vă dau… 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- haideți, lăsați-mă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Năstase, după 

doamna Breahnă urmați dumneavoastră. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - sunteți star de cinema, vorba lui… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Năstase… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- vă rog. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- mulțumesc, mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- haideți că vă dau cuvântul. 
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Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- haideți să facem un apel la calm. 

Domnul primar, avem o creștere aici de 7 milioane de lei, conform expunerii de 

motive, ceea ce ne propuneți dumneavoastră, deci valoarea contractului este până 

acum de 14 milioane de lei, iar valoarea pe care ne-o propuneți estimată de  21 

milioane, aproximativ o creștere de 7 milioane lei. Corect? Eu vreau să vă întreb, 

domnule primar, dacă dumneavoastră puteți să ne spuneți dacă puteam face ceva ca 

această valoare să nu fie atât de mare și dacă puteam face ceva ca până acum să 

avem deșeurile reciclabile și să evităm acel procent de 30% , să fim undeva la 40%, 

adică dacă primăria are vreo vină în această majorare? Și vreau să vă mai pun o 

întrebare și vreau să-mi răspundeți sincer, dumneavoastră sau cineva de la 

departamentul economic sau domnul Chindruș, dacă a venit în Primăria Bacău un 

titlu executoriu pentru Managementul integrat al deșeurilor în valoare de 1.315.000 

lei? Dacă avem un titlu? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- pot să vă răspund, da? 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- da. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- da, aveți cuvântul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am să-l rog pe domnul administrator public ca 

să vă explice exact… 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- ca să știm gravitatea acestei situații. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- titlu executoriu, cuantumul valorii acestuia, de 

unde provine, în mod concret. Vă rog, domnul administrator. 

Domnul Romică CHINDRUȘ- titlul executoriu, da, într-adevăr a venit un titlu 

executoriu de 1.513.000 și este de pe proiectul Managementul Deșeurilor de pe 

ISPA. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- făcut în ce an? 

Domnul Romică CHINDRUȘ- făcut în anul 2008-2009, ceva de genul ăsta. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- de ce am ajuns în situația asta? 

Trebuie să plătim 1.500.000 lei, adică sunt niște bani. 

Domnul Romică CHINDRUȘ- nu pot să vă dau explicații din ce cauză. Au venit 

după atâția ani, zece ani. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi nu, haideți să vă spun eu de ce. O altă 

boacănă, rămasă din urmă, pe care noi trebuie s-o plătim. Asta e. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- da și dacă puteam face ceva până 

acum la această procedură, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți, să vă mai spun, apropos de prima 

întrebare. Încă de anul trecut am început să montăm acele baterii, lângă care vă 

filmați și dumneavoastră la un moment dat. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- da. Nu, domnule primar, câtă vină 

are Primăria Bacău și câtă vină are operatorul pentru această majorare? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți ca să vă explic. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- să fim iarăși sinceri, să nu intrăm 

într-un politicianism, cum spune colega noastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi am fost sincer. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- haideți, să nu ne mai 

întrerupem. Așa. 
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Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul viceprimar, vă repet. E vorba de acele 

baterii de reciclabil, alături de care v-ați pozat și dumneavoastră. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- nu, m-am implicat, nu m-am pozat. 

V-ați pozat dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- achiziția acestor baterii reciclabile a continuat și 

anul acesta. Mai mult decât atât, țin să vă menționez faptul că suntem la a doua ședință 

în care pun pe ordinea de zi obligativitatea respectării conformării la lege, care ne 

spune foarte clar și foarte exact că trebuie să colectăm selectiv. Da? Acum am să-l las 

pe domnul director al Direcției Juridice, domnul președinte, dacă-mi permiteți. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- da, da. Domnul Fantaza. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- o serie de explicații din punct de vedere juridic. 

Domnul Director Ciprian FANTAZA- sunt anumite prevederi legale, care ne obligă 

să ajungem la acești indicatori pe care i-am trecut în Actul Adițional. Ca să ajungi la 

acești indicatori trebuie făcute o serie de investiții. Investițiile, potrivit legii, se fac de 

către operator. Există un principiu în legea privind utilitățile publice, că trebuie să 

existe un echilibru contractual, economic, nu poți să pui operatorul să facă anumite 

investiții fără să-și recupereze acele investiții, că ele rămân… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- chiar dacă nu sunt date 

în funcțiune? 

Domnul Director Ciprian FANTAZA- poftim? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- chiar dacă nu sunt date 

în funcționare? 

Domnul Director Ciprian FANTAZA- nu înțeleg întrebarea. Cu tot respectul, nu 

înțeleg. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- păi sunt date. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- terminați, cu tot 

respectul și vă întreb după aceea. 

Domnul Director Ciprian FANTAZA- deci, trebuie încheiat acest Act Adițional, cu 

majorarea tarifului care a fost făcută potrivit Ordinului A.N.R.S.C., potrivit adreselor 

pe care le-am primit. Mai mult decât atât, Garda de mediu, așa cum a zis și doamna 

consilier, a făcut o serie de controale și ne-au dat ca măsură încheierea acestui Act 

Adițional și stabilirea prin acest Act Adițional a acestui indicator de performanță. Mai 

mult decât atât, eu ce pot să zic? Sunt anumite contravenții dacă nu punem în acord 

prevederile legale cu contractele pe care le avem în derulare. Sperăm ADIS-ul să facă 

cât mai curând această licitație, să încheiem un contract și să terminăm toată această 

poveste. Actul Adițional nu prevede nici o prelungire de termen, Actul Adițional face 

doar referire că, perioada pentru care s-au stabilit aceste amortizări este până în 2025, 

exact cât este contractul în derulare, iar dacă contractul încetează datorită faptului că 

ADIS-ul reușește să încheie un nou contract în numele Bacăului și celor 22 de 

comune, investițiile, normal, se vor, potrivit legii contabilității și a tuturor legilor, se 

vor întoarce la municipiu ca bunuri de preluare. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- fără a plăti penalități către sau alte… 

Știți ce voiam să vă spun, domnul primar? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Năstase…. 
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Vă stau la dispoziție cei doi și domnul primar. Stați un pic, era în ordine. 

Ați terminat domnul Fantaza? Stați la dispoziție că poate, uitați, se mai pun întrebări. 

Doamna Dragomir. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- eu voiam să-i adresez domnului primar o 

singură întrebare, la care să-mi răspundă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă rog mult, doamna consilier. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- dumneavoastră sunteți mulțumit de prestația 

de la SOMA? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- o întrebare foarte bine pusă, doamna consilier și 

vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că… 

Dar nu mă filmați? Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați pus această întrebare. 

Vreau să urmăriți și sper s-o facem împreună, evoluția de-a lungul timpului a acestui 

contract cu SOMA. Aduceți-vă aminte că, da, cu doamna Dragomir, aduceți-vă aminte 

momentul în care în anul 2013, dacă nu mă înșel, la propunerea unui consilier local, a 

cărui culoare politică nu o s-o menționez pentru c-o știe toată lumea, s-a prelungit Actul 

Adițional cu SOMA pe 20 de ani, sau 25 de ani, până în anul 2025. Iarăși vin și vă rog 

să faceți recurs la memorie, să vă aduceți aminte de faptul că acest contract, acel Act 

Adițional prin care s-a prelungit, din punctul meu de vedere sub un semn  de întrebare, 

nu prevedea niște sancțiuni pe care municipalitatea să le acorde într-un mod clar 

operatorului. Și aici am să-i rog pe cei care sunt din aparatul de specialitate să-mi 

confirme sau să infirme faptul că marea amendă pe care poți să o dai celor care 

colectează gunoiul este de fabuloasa sumă de 5.000 lei. Pe de altă parte, în ultimul an și 

jumătate, sunt convins că și dumneavoastră împreună cu mine, așa cum am făcut-o de 

mai multe dăți, din momentul în care am mers la cetățeni, am observat că s-au construit 

din banii municipalității platforme noi de gunoi, s-au adus baterii reciclabile, s-au adus 

cuve de inox noi, ritmul colectării deșeurilor a început să crească. Nu vă ascund faptul 

că relația noastră cu  SOMA, evident una contractuală, s-a desfășurat sub semnul 

amenzilor. Atât cât aveam noi posibilitatea. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - câte amenzi ați dat? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- pe de altă parte, o să vă răspundă cei care sunt în 

măsură. Aici… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- mă scuzați, domnule 

președinte, doamna Dragomir a pus o întrebare simplă, sunteți sau nu sunteți mulțumit? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- încercam să vă răspund. Încercam să răspund. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-nu faceți istoricul acestui 

contract. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- din păcate, nu pot să vă răspund la întrebările 

puse de către șefii ierarhici, puse sub forma de rechizitoriu, fără a… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- e problema 

dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …a vă prezenta întregul aspect. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- un tablou, da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- întregul aspect ca să puteți înțelege, să-i 

transmiteți mai departe realitățile. Evident că totdeauna este loc de mai bine. Dar prin 

realitatea acestui Act Adițional, doamna consilier, practic, în municipiul Bacău va 
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funcționa integral o colectare de natură selectivă, cu pubele, care sunt bateriile acelea 

care sunt reciclabile, cu o frecvență corectă, astea sunt obiectivele pe care le avem. Și 

totdeauna va fi loc de mai bine. Nu am cum să fiu niciodată și nu cred că poți fi 

mulțumit vreodată de un prestator în zona serviciilor de utilitate publică. Nu sunt 

mulțumit nici de EON, să zic, de calitatea serviciilor și nu cred că nici dumneavoastră. 

Este loc de mai bine. Nu cred că suntem toți mulțumiți de furnizarea serviciilor de gaz, 

totdeauna este loc de mai bine. Totdeauna avem posibilitatea să îmbunătățim și fără 

îndoială că și în cadrul Societății de Servicii Publice există loc de mai bine. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- corect. Are cuvântul doamna 

Breahnă și urmează doamna Năstase. Doamna Breahnă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnule primar, ați 

făcut trimitere la amenzi. Sincer, nu știți câte amenzi ați aplicat până acum societății 

SOMA? Dacă a fost cazul, sau dacă nu a fost? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- cel mai bine am să vă dau în scris. O să vă dau 

și numărul dosarelor în care au fost contestate aceste amenzi. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- chiar vă rog, dați-mi 

un răspuns. Deci, pe mandatul dumneavoastră câte amenzi ați aplicat societății care 

se ocupă, căreia i-ați delegat serviciile? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- oricum, poate ar fi mai interesant să vedem 

ceea ce, dacă vreți sau nu să aveți colectare de deșeuri selective în oraș? Nu câte 

amenzi am dat. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- revenind la Actul 

Adițional. După cum știți, procedura de licitație care se are în derulare privind 

delegarea gestiunii activității de…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- țineți mai sus, domnul Șova,  că îi luați 

jumătate din cap, serios nu se vede… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul primar, domnul 

primar… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul primar, vă rog 

frumos, vedeți-vă de treabă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- haideți să o ascultăm. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- știm că avem în curs o 

procedură de licitație… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mai sus, Laur. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…pentru delegarea 

serviciilor pe salubrizare, respectiv activității de colectare și transport deșeuri pentru 

municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Prin Caietul de sarcini aferent acestei 

licitații, ofertanții sunt obligați să vină cu echipamente noi. De acord, domnule 

primar? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă rog, continuați-vă expozeul. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu, vă rog să-mi 

răspundeți, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu vă răspund la final. Nu sunt în fața 

procurorului, doamna Breahnă. Sunteți doar consilier local. 
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Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- există solicitarea să 

vină cu echipamente noi? Da, domnule primar, continuați să dați dovadă că aveți cei 

7 ani de acasă. Nu-i nici o problemă, electoratul… Continui. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sunteți doar consilier local, nu sunteți organ de 

cercetare penală. Am dreptul să vă răspund la final.  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-o să ajungeți și acolo, 

domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- oh, mă amenințați? Sau acesta era motivul 

pentru care faceți tot jocul ăsta? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu vă ameninț, fac 

referire strict la  niște dosare care sunt pe rolul instanței. Nu mă interesează, vă 

vedeți de treabă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am înțeles. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- revenind, domnule 

primar, știu că nu vă convine, da,  și că… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am înțeles. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- știu că întrebările sunt 

deranjante. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- îmi convine, în momentul când vă prezentați 

întregul expozeu. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- și nu vreți să ne dați 

răspuns favorabil dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ba da, vă dau. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ok, lăsați-mă să termin. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu trebuie să vă dau un răspuns favorabil 

mie, doamna consilier, ci trebuie să dau cetățenilor din oraș. Domnul Șova, țineți… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul președinte, 

prezidați ședința? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul primar… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- spuneți-i domnului 

primar să vă comunice. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dumneavoastră puneți 

întrebări și faceți o pauză. Nu. Haideți, puneți toate întrebările și la urmă domnul 

primar să le răspundă. Da? Și nu mai întrerupeți. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- încă o dată, prin 

Caietul de sarcini aferent acestei proceduri de licitație, ofertanții sunt obligați să vină 

cu echipamente noi. Ce se va întâmpla cu echipamentele achiziționate, conform 

noului act adițional sau conform actului adițional care ar urma să fie adoptat în 

momentul în care, prin reducere la absurd, SOMA nu ar fi câștigătorul acestei 

licitații, nu ar fi ofertantul câștigător? Ați zis că vor intra în patrimoniul primăriei. 

Păi nu vorbim despre o dublă finanțare, domnule primar? Am ofertant câștigător, 

care vine cu echipamentele sale, vorbim despre echipamente achiziționate acum, 

dacă ar urma să fie aprobat  acest act adițional, care rămân la dispoziția primăriei. Și 

să fac ce cu ele? Contează doar faptul că achiziționarea unor echipamente noi, va 

majora valoarea contractului cu 50%. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- vă răspund, v-ați oprit? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- și mai am o întrebare. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- vă rog. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu mi-ați răspuns la 

cele 7 întrebări. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă răspund. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- mi-ați răspuns, dacă, să 

zicem  că mi-ați răspuns la două din șapte, doar la ce vă convine dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vedeți că și colegii mei din aparatul de 

specialitate au răspuns. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nici o problemă. 

Conține sau nu conține tariful, conțin sau nu conțin tarifele aferente anului 2019 

pentru serviciile de salubrizare, de colectare și transport deșeuri, contravaloarea 

amortizării pentru investițiile noi aferente anului 2019? Da sau nu? Mulțumesc.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- bun, îmi permiteți? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- da, domnul primar. Normal. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- în primul și-n primul rând, dacă discuți de 

dublă finanțare, dar v-a mai explicat o dată domnul director al Direcției Juridice, o 

mai iau și eu de la capăt. Vreau foarte bine să ne înțelegem, doamnelor și domnilor 

consilieri locali. Acest act adițional și toate prevederile acestui act adițional  sunt de 

fapt în scopul respectării dispozițiilor unei legi. Acest act adițional va fi în vigoare și 

își va produce efectele până la momentul în care licitația pentru Bacău și 22 de 

comune va fi încheiată și va fi desemnat un câștigător. De la momentul respectiv, va 

intra un nou operator sau același operator. Pe de altă parte, dacă aș fi fost ascultat cu 

atenție la adresa căreia i-am dat citire, ați fi înțeles mai simplu, care-i diferența între 

dublă finanțare și ceea ce înseamnă propunerea pe care-o facem noi consiliului local. 

Scrie foarte clar  în răspunsul dat de către ADIS, că echipamentele care sunt propuse 

în actul adițional, spre a fi încheiat cu actualul operator, nu sunt aceleași echipamente 

care sunt specificate în licitație. Deci, sunt două echipamente, de tip diferit, nu 

discutăm despre același echipament. Aveți în proiect. Aveți în proiect, dar vă detaliez 

de câte ori vreți. Pe de altă parte, am să-l rog pe domnul director al Direcției Juridice 

pentru a fi mult mai riguros decât mine, dumnealui fiind unul dintre oamenii care pot 

să vă dea și să formuleze răspunsuri din punct de vedere legal, să vă mai explice o 

dată ceea ce v-a explicat anterior. Vă rog, domnul director. 

Domnul Director Ciprian Fantaza-din câte am înțeles, doamna consilier  are o  

problemă inclusiv cu tarifele care ar putea intra în vigoare în decembrie 2019, dacă 

vom semna acest act adițional, cu echipamentele care ar putea fi achiziționate de 

operator începând cu anul viitor sau ceva de genul, potrivit actului adițional. În actul 

adițional scrie foarte clar, potrivit legii acest contract, potrivit legii, potrivit 

contractului, el se desfășoară până în 2025. Așa-i în contract. Perioada de amortizare 

este prevăzută, raportat la tariful pe care l-am propus, este prevăzută pentru această 

perioadă, 2020-2025. În cazul în care ADIS reușește și finalizează această licitație, 

acest contract va înceta înainte de acest termen. Potrivit principiului echilibrului 

financiar al contractului, statuat clar de Legea 51/2006 a autorităților publice, toate 

investițiile făcute de operator în cadrul acestor contracte trebuie recuperate, iar aceste 
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investiții vor deveni bunuri de preluare. Rețineți aici că nu ne referim la saci, că sunt 

anumiți recipienți care trebuie cumpărați de către operator. Ne referim la acele utilaje 

care fac obiectul actului adițional. Este o lege a amortizării, sunt anumite prevederi 

legale care la, înainte de semnarea contractului  bănuiesc că vor fi făcute expertize, 

evaluări și se va stabili atunci  cât au încasat din tarif, cât au amortizat, cât vom avea 

de plătit, cât avem luat. Mai mult eu ce să zic? Și până la urmă e o propunere de act 

adițional  care a mai fost în fața dumneavoastră în 2018, în septembrie. Atunci au 

venit cei de la SOMA și au spus că nu s-a făcut cu consultarea dânșilor, am retras 

acel…, că le-am dat doar sarcini și nu le-am dat niciun drept. Toată lumea a fost de 

acord că acel proiect trebuie retras de pe ordinea de zi, să venim cu un act adițional 

în urma discuțiilor purtate cu SOMA, că trebuie să existe un echilibru economic în 

acest contract și am venit acum în fața dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule director, numai o secundă, domnul 

președinte. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- da, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule director, noi, dacă nu încheiem un act 

adițional  având drept obiectiv colectarea selectivă a deșeurilor  în condițiile legii, 

încălcăm legea? 

Domnul Director Ciprian Fantaza-bineînțeles că o încălcăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am înțeles. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Raluca Năstase are 

cuvântul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- știți ce voiam să vă spun, domnule 

primar? Vă aduceți aminte, cred că sunt fix 4 ani de când dumneavoastră, împreună 

cu echipa dumneavoastră de campanie, cred este doamna Dinu aici, mai era domnul 

Pârâianu mai devreme, strângeați semnături pentru înjumătățirea prețului la gunoi?     

V-aduceți aminte? Câte semnături ați strâns? Vreo 7 mii, 6 mii? Foarte multe. Ce s-a 

ales de promisiunea asta? Că ați câștigat alegerile pe această promisiune. A contat 

foarte mult în balanța dumneavoastră de promisiuni. V-am lăsat prețul pe lună, 

factura la gunoi era în jur de 600.000, dacă greșesc, să-mi spuneți. Acum a ajuns la 

cât? La 1.300.000-1.800.000 am înțeles, astă vară, fără depozitarea la groapă. Deci, 

s-a ales praful de promisiunea dumneavoastră electorală. V-ați pozat, v-am spus, vă 

aduceți aminte de sloganul SCHIMB? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- v-am propus, fără atac la 

persoană. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dar nu este un atac la persoană, sunt 

niște… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Breahnă mi-a 

plăcut, a pus exact pe proiect. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- eu nu fac pe placul dumneavoastră, 

domnule Huluță. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar nu-i pe placul meu. 

Doamna Năstase, dacă facem… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- este o observație de bun simț, 

politică. 
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Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- campanie electorală. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dar domnul primar vrea să răspundă, nu 

știu de ce vorbiți dumneavoastră în numele lui. Vedeți-vă de treabă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- reveniți la proiect. Propune ceva 

la proiect. De ce ești rea? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-  dar sunt la proiect, domnule Huluță. Că 

domnul primar a promis o înjumătățire de preț, da? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- corect, bravo.  

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- acum ce se alege? 

Ce s-a ales de această promisiune pentru care, foarte mulți băcăuani l-au votat pe domnul 

primar, pe doamna Dinu, pe domnul Pârâianu, care erați în echipa SCHIMB? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- avem în campanie electorală o 

lună înainte de alegeri locale. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnul Huluță, eu vorbesc cu domnul 

primar. Da? Ce ați schimbat? Ați dublat prețurile? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- supun la vot sistarea și se 

termină. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- este o observație de bun simț. Revenim 

la actul adițional. Doamna Dragomir are dreptate, dacă vă convine prestația SOMA. Mă 

uit în actul adițional la articolul 24 care spune, uitați ce spune: ,, personalul care 

deservește autogunoierele va curăța platforma publică de amplasare a recipientelor 

pentru deșeurile reziduale și care sunt depozitate pe lângă recipiente sau căzute 

accidental, efectuând măturatul și supravegherea acestor locații..”. Știm foarte bine că 

de-a doua zi după ce se ridică gunoiul, la unele puncte de colectare de gunoi din Bacău, 

platformele alea sunt pline, e un coșmar pentru cei care stau în preajmă. Uite, chiar aș 

vrea să-i întreb pe SOMA, cum respectă acest articol 24, domnilor de la SOMA? Că a 

doua zi după asta este plină gunoiera de gunoi vărsat pe alături. Ați întreprins ceva în 

sensul ăsta? Niște protocoale cu Poliția Locală, că e aici? Cu Asociațiile de locatari, prin 

care să vă sesizeze imediat că este gunoi pe platformele alea? Că asta-i realitatea. Și în 

cât timp interveniți? Este scris aici, în acest act adițional, în cât timp interveniți la o 

astfel de sesizare? Altfel, tot în actul ăsta adițional, pe care îl putem înțelege, dar i-am 

spus, domnul primar ieșise din încăpere, veniți pe ultima sută de metri cu acest act 

adițional, mai sunt câteva zile până la încheierea anului și efectiv băgați panică în 

populație. Vreți mărirea prețului la energie, vreți acum pe ultima sută de metri când nu 

mai e timp mărirea prețului la colectare de gunoi selectiv că se întâmplă o calamitate 

dacă nu votăm și nu semnăm toți aici. Nu mai faceți astfel de chestii, pe ultima sută de 

metri. La Thermoenergy și fac o paranteză, din iulie aveți avizele A.N.R.S.C.E. privind 

tarifele. De ce n-ați venit de atunci să discutăm și căutam soluții împreună. Veniți acum 

pe ultima sută de metri. Eu atât am  avut de spus, gândiți-vă că ați câștigat alegerile cu o 

promisiune fermă către băcăuani, care v-au semnat de bună credință, nu erați 

dumneavoastră singur, erați o echipă atunci, nu ați reușit nimic din ce ați promis, 

domnule primar. Atât am  avut de spus. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- permiteți foarte, foarte pe scurt. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- da. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- pentru a nu lungi discuțiile, pentru mine e 

evident în ce direcție se va duce votul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- fără atac la persoană. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dar nu-i atac la persoană. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vreau să vă aduc aminte, două elemente. 

1.Nu mă dezic de echipa alături de care am candidat. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- se dezic ei de dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- e partea a doua. Sub nici o formă… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Raluca, te-am ascultat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sub nici o formă, nu uit momentele în care am 

candidat și am avut aceleași idei, eu pot spune că împreună, până într-un moment în 

care și-a băgat coada cineva, acela, cel negru… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- e o coadă lungă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- o coadă lungă, așa-i. Promisiunile pe care le-

am făcut împreună cu colegii mei de la P.S.D. s-au respectat  sau sunt pe cale să se 

respecte. Mai mult decât atât, doamna consilier, vreau să vă aduc aminte momentul 

2009, nu știu, 2010, dar sunt sigur că nu v-a spus consultantul de la partid, care v-a 

pus să citiți,  că la momentul respectiv s-a făcut o hotărâre de consiliu local  în care 

noi, toți cetățenii municipiului Bacău, o asumare pe care ați făcut-o oarecum la 

momentul respectiv pe sub masă, Partidul Național Liberal, s-au crescut tarifele și s-a 

impus un nou plan tarifar până prin două mii douăzeci și ceva… 

Vă aduceți aminte? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- eu vă propun să reveniți la ce v-am 

spus eu, la acum patru ani. Că dacă vă duceți… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă spun eu. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- că dacă vă duceți până la Adam și 

Eva,  nu rezolvați nimic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- știți care-i problema? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- păi acum patru ani n-ați știut? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- porcăriile pe care le-ați făcut dumneavoastră 

12 ani… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- dar nu-s porcării, domnule primar. 

Referiți-vă la porcăriile dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- își fac efectul în continuare. Uitați-vă la 

Thermoenergy. E o porcărie pe care  ați făcut-o din 2009 încoace. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- eu v-am spus că nu sunt de acord cu 

această temă a dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- repet acest lucru. Dacă nu sunteți de acord 

dumneavoastră cu tema asta, nu înseamnă că aveți și dreptate, doamna consilier. Eu  

v-am lăsat să spuneți. Eu vreau să vă aduceți aminte de momentul în care, ați obligat 

practic și ați îndatorat Municipiul Bacău, pe o lungă perioadă de timp, obligându-ne 

practic să mărim tarifele cu tot ceea ce înseamnă colectarea deșeurilor. Și de aia a 

trebuit să ajungem la acest tip de facturi și acte adiționale și alte asemenea chestiuni. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-……  (nu se înțelege). 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi da și v-ați schimbat și continuă schimbarea. 
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Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- fac și eu o propunere. Sunteți 

de acord să sistăm discuțiile la acest proiect sau mai vreți ceva să spuneți? Da, doamna 

Breahnă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul primar a făcut iar 

o trimitere la grupul politic P.S.D., da, ați zis că ne-am dezis. Nu,  dumneavoastră v-ați 

dezis prima dată. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu am zis eu, a zis doamna Raluca. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu, a zis Raluca. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-  doamna Raluca și 

dumneavoastră ați completat și ați zis că noi ne-am dezis prima dată, nu-i adevărat… 

Eu vreau să-mi spuneți cine și-a băgat coada? Cine-i cel negru care și-a băgat coada? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dracul, cine să fie. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- era o metaforă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- era o metaforă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- sunteți extrem de 

metaforic în ultima vreme. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Dragoș, hai. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- vreau doar să fac un apel la domnul 

primar  ca să înceteze,  la fiecare proiect  să spună că răul pe pământ este liderul 

domnilor consilieri sau… 

Domnule primar și eu am fost dat afară din partid… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar ce sunteți, vă duceți la P.S.D. de acum? 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- nu, nu, domnul primar, dar nu e logic 

și cu asta vreau să închei. Și eu am fost dat afară din partid… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- al câtelea partid ar fi? 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- al doilea, domnule primar, deci, 

ascultați-mă, vă dau un sfat. Ați venit de mânuță  cu cel pe care astăzi îl reclamați, prin 

februarie… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, stați puțin, nu reclam pe nimeni. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- v-a luat de mânuță și v-a adus… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar nu-l reclamă. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- îl reclamați. Ca să încheiem, eu zic să 

rezolvăm problemele Bacăului. Lăsați consilierii P.N.L. și consilierii P.S.D…. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- să vorbească. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- că la fiecare găsiți… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Dragoș, dar nu are rost… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dă o bulină roșie șeful. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- de aceea nu funcționează, că aveți 

stilul conflictual și tot ce vă spun alții… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar când vă spun adevărul înseamnă că sunt 

conflictual. Ce adevăr vreți să vă mai spun, domnule consilier? 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- v-a luat de mânuță în februarie și ați 

venit la mine la partid și să mă dați afară din partid. Atunci era bun, da? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Dragoș… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, dumneavoastră n-ați fost bun. 
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Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- era șeful dumneavoastră. Bun și pe 

mine m-a dat șeful afară și nu că am mers la fiecare, gata. M-a dat afară, punct. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule consilier, dar nu vă enervați. Nu vă 

enervați! 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- dar la fiecare ședință, în loc să 

discutăm câte zece minute, nu-i în regulă, stăm aici șase ore. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Dragoș… 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- ca să spuneți cât de răi sunt alții. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Dragoș, mai ai ceva? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu vă enervați. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- rezolvați-vă problemele. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- mai ai de spus ceva la proiect? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi le rezolv, dacă nu votați invers. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- păi stăm șapte ore în ședință? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă nu vreți să votați… 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- aveți și dumneavoastră o vină, că 

dumneavoastră sunteți acolo la masă care trebuie să coordonați… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu sunt, vorba doamnei consilier, eu sunt un 

simplu invitat aici. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- lăsați, haideți să rezolvăm problemele 

și nu mai acuzați dușmani închipuiți, domnul primar. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Dragoș, fiți atenți.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- ați punctat electoratul. Bravo! 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Dragoș, ai punctat foarte bine. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- să știți că lumea s-a dărâmat. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- aveți stilul acesta, nu vă ajută, 

domnule primar. Nu vă ajută. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- lăsați-i pe oameni să aprecieze. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- bun, liderii de partid nu sunt buni, 

consilierii nu sunt buni, dumneavoastră rezolvați problema. De ce mai veniți în 

consiliul local? De ce mai faceți proiecte? Dacă noi suntem toți răi? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vedeți  că aveți o șansă, poate intrați consilier 

local. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- ați intrat iar în campanie. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnul primar,… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mai aveți o șansă. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- vedeți-vă de procentele și de imaginea 

dumneavoastră, lăsați-mă pe mine. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Dragoș, Dragoș! 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- vedeți-vă de dumneavoastră, că v-ați 

dezis de noi, de viceprimari și acum și de consiliul local. Vedeți-vă de dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu m-am dezis, Doamne ferește, de consiliul 

local. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Dragoș, … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- de viceprimari, îmi pare rău. 
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Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- rezolvați-vă problemele și lăsați 

liderii politici și consilierii P.S.D. în pace. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - aș mai avea și eu o 

rugăminte la domnul primar. Încetați cu observațiile astea colaterale. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- de acord. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ah, aveți temă de la 

partid? Doamnei Năstase, a recitit tema consultantului. Dumneavoastră ce temă 

aveți, domnule primar? 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- și cu persiflarea asta la orice 

cuvânt, persiflați toți colegii. Dar nu-i în regulă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- temă de rezolvat problemele cetățenilor. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- serios,  nu se vede. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și dumneavoastră nu sunteți interesați de ele. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- deci, terminați-o cu 

observațiile și cu jignirile astea. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu sunt jigniri, Doamne ferește! 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Breahnă, 

dumneavoastră ați făcut precizarea… 

Domnule primar, gata. 

Domnule secretar, domnul primar, că s-a terminat… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- stați un pic, lăsați să răspundă de la 

SOMA cineva, referitor, am pus o întrebare simplă. Cum avem grijă de platformele 

alea? Dacă tot vorbim de contractul cu SOMA. Cum avem grijă de platformele alea, 

dacă toată lumea… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- n-a fost invitată SOMA. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ba da, a fost. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- a venit cineva de la SOMA? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

nu a venit nimeni. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- sunt supărați. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- n-a venit. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-a, n-a venit nimeni? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu. Eu v-aș propune să 

sistăm discuțiile că am intrat pe altă pantă. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- e o întrebare de bun simț. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- câteva cuvinte, vreau să  spun ceva și eu. Mă 

iertați că intervin. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- la proiect. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- la proiect, numai la proiect. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- numai la proiect. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- trebuie să vă gândiți foarte bine că pe întâi se 

termină contractul cu SOMA. Ce facem noi după 1 decembrie? Și cu asta nu spun 

mai mult. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - domnul Viceprimar Scripăț, totuși este cineva 

de la SOMA în sală. 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dar eu n-am întrebat, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- v-am zis așa ca principiu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- cine-i? Este cineva? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- v-am întrebat ceva? Iar mă scoateți 

din bârlog? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu …. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- păi dacă nu v-am zis nimic? Nu vedeți 

că nu mă despart eu de prieteni.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- dați-mi cu ficusul în cap. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ,,vă dau cu ficus-ul în cap”. Ce dracu, 

domnule,  chiar ați luat-o razna! 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- este cineva de la SOMA 

aici? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- eu vă recomand să mergeți la un 

psihiatru. Pe cuvântul meu, dar toți de aici sunt nebuni și dumneavoastră sunteți… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- merg la psihiatrul pe care-l aveți 

dumneavoastră. Mergem împreună, amândoi. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ce dracu, se ia omul acesta degeaba de 

mine. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule secretar,… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- nu zic nimic și se ia de mine. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule secretar, mă 

ascultați? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

da, eu vă ascult, dar îl ascult pe domnul Scripăț acum. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul primar, eu vă supun 

prima dată un amendament… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- domnule primar, acest individ v-a dus 

în situația în care sunteți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule viceprimar,… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-nu mai aveți legătură cu băcăuanii, cu 

consilierii, cu politica. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule viceprimar,… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- acest individ, v-a dus. Partidul e cel 

mai rău pentru dumneavoastră, v-au adus de mână și v-au plantat primar, un om de 

viitor, de calibru. Puteați să stați cinci mandate. O să vă dea băcăuanii cu șutul în 

fund… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate domnule  viceprimar,..  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- cu tot cu societate și cu secretar, cu 

echipă. Chiar nu vă e rușine? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate domnule viceprimar, vă spun ceva. 

Chiar nu vă e rușine? Chiar nu vă e rușine? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dar toți suntem aici o adunătură de 

proști și dumneavoastră sunteți… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră spuneți că sunteți prost. 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- eu sunt prost, domnule primar, dar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu v-am spus, dumneavoastră ați zis. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dar văd că-mi faceți concurență în 

ultima perioadă. Zău dacă nu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule viceprimar, iar sunteți 

în campanie electorală. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dar, nu-s. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- ba ești, domnule, ești. Eu vreau 

să treacă proiectul. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Georgică, susții o cauză nedreaptă. Nu-

ți dai seama că sunteți… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- lăsați. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- sunteți depășiți de situație. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- noroc că ne spuneți care-i calea dreaptă, 

dumneavoastră. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- când v-aud că ce curat e orașul și ce ați 

rezolvat pentru primar… 

Domnule primar, ne-ați făcut și nouă rău, echipei, că ieșim într-o campanie electorală. 

Poate eu nu mai vreau nimic, dar poate vreau, mai doresc ceva. Credeți că cu un sens 

giratoriu mai puteți ieși în stradă să mai cereți un mandat? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sigur mai doriți. Dovada faptului că habar nu 

aveți ce s-a întâmplat în primărie, aveți senzația că s-a făcut numai un sens giratoriu. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ne-ați ștrampat, am fost doi fraieri care 

v-am susținut toate tâmpeniile și proiectele. Dar nu se mai poate. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sunt proiectele băcăuanilor, nu-s tâmpenii, 

domnule viceprimar. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- am văzut. O să discutăm și P.U.Z.-ul de 

azi, și de data trecută, și cu defrișări… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da, da, da. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- de asta ne-am angajat noi și am venit… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- defrișări…. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- să distrugeți spații verzi! 

Domnul Primar Cosmin NECULA- așa-i. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- insulă, spital, stadion. Ce ați făcut, 

domnule? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule viceprimar,… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- vorbeați de blocuri, de Piața Centrală! 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule viceprimar, eu pot să vă aduc aminte că 

erați împreună cu mine, dar dacă acum aveți senzația… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dar eu sunt tot cu dumneavoastră, dar 

dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, nu, erați împreună cu mine în primărie, cu 

mine. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- sigur că da. 



   

74 
 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu v-a oprit nimeni să mergeți cu mașina de 

serviciu pe care o utilizați…  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- o, ce să spun! 

Domnul Primar Cosmin NECULA- să vedeți ce s-a întâmplat. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- luați domnule mașina, cum mi-ați luat 

și telefonul, mi-ați luat biroul, mi-ați luat cheile. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ce birou v-am luat, domnule? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - luați-o domnule, luați-o. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- știți ceva? Fața asta nu vă ajută să fiți victimă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- fața, dar eu nu mai pozez în victimă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu vă trădează în victimă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- văd că dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- aveți și birou, aveți de toate. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- victimizați pe toți, domnule primar. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule primar, n-are rost. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- stăteam în bârlog, lăsați-mă în 

bârlogul meu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă rog, nu mai sunați la 112. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- nu mai sun, domnule. Ce dracu, 

umblați numai cu prostii… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă mulțumim mult. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule primar, eu aș zice 

să revenim. Stimați colegi, revenim la proiect. Am sistat. Există un amendament pe 

care l-a făcut domnul primar, da, dacă vă aduceți aminte, după ce s-a prezentat 

expunerea de motive, a făcut și un amendament la acest proiect. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- prin care include și sticla. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- păi da. Este un articol și eu 

aș vrea să vi-l supun, sau dacă vreți să-l recitească ca să știți ce votăm și să-l rog pe 

domnul secretar să supună la vot acest amendament. După care să trecem la votul 

secret al acestui proiect. Sunteți de acord? Domnul secretar, supuneți la vot. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ce amendament? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- iar n-ați fost atent? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- amendamentul. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- domnul primar, dar chiar noi cât 

putem?  Vorbim de colectare selectivă, sunt niște recipiente în oraș, sticlă, carton, 

plastic. Vine o mașină și le basculează în aceeași mașină pe toate. Ce facem noi de 

fapt? Mințim băcăuanii? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- să înțeleg că nu sunteți de acord cu SOMA? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- domnule, sunt de acord. Cum să nu 

fiu de acord cu SOMA? Nu sunt de acord cu aberațiile pe care veniți să ni le impute, 

obligativitatea, colectarea selectivă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- respectarea legii, nu-i aberație, domnule 

viceprimar, dar eu știu din surse că pentru dumneavoastră este. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule secretar, am 

rugămintea, haideți să terminăm aceste discuții. 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- eu am încetat. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- revin oficial, eu revin la 

acest proiect. S-a făcut un amendament. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

da, domnule, dar eu nu pot să-l întrerup pe domnul Scripăț. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- eu întrerup. Vă rog să 

supuneți la vot amendamentul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

supunem la vot amendamentul ridicat de domnul primar. Cine este pentru? Este 

cineva împotrivă? Se abține cineva?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Cu 6 voturi pentru și 10 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- n-a trecut. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- n-a trecut? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- n-a trecut. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ne aflăm în treabă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu ne aflăm în treabă, că trebuie prevăzută și 

sticla, să fie prevăzut foarte clar. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- având în vedere 

viziunea noastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- a bun, asta aveți dreptate. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

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 absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA   x 

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE 
 

 x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 6 - 10 
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deci, amendamentul… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- în eventualitatea în 

care actul adițional nu ar fi  impactat atât de puternic din punct de vedere financiar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- trebuie să respectăm legea, doamnă consilier. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-amendamentul 

dumneavoastră ar fi fost ok. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă nu înseamnă nimic respectarea legii… 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- amendamentul n-a trecut, 

rămâne proiectul în faza în care dumneavoastră l-ați primit pe mail și eu aș vrea, 

domnule președinte, e vot secret, măi prietene și trecem la vot. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- păi da, dă-i drumul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- rugămintea mea, ca să nu 

avem discuții, da, se votează în cabină. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

unde-i cabina? 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- cabina e acolo, domnule. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- după perdeluță, acolo. 

Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- după perdeluță se votează, 

aici avem cutia, putem să facem și o pauză de două minute, da, adică să mergeți 

să…și să votăm, că durează. Hai să votăm fiecare la cabină și să punem în urnă. 

Se trece la procedura de vot secret. 

Doamna Consilier Iona-Raluca DINU-s-a procedat prin vot secret pentru 

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului 

Adiţional 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  

 

                              1. Consilieri prezenţi-16 

                              2. Numărul consilierilor care au votat-16 
 

Nr.    

crt. PREVEDEREA CARE S-A  VOTAT 

        NUMĂR VOTURI 

PENTRU  ÎMPOTRIVĂ 

+ABȚINERI  

 NULE 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului 

Adiţional 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 

Nu s-a adoptat 

5 11 0 

 

 

Proiectul nu a fost adoptat. 
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Domnul  Președinte de Ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu mai discutăm. 

Următorul punct. Care-i? Care este? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- punctul 8. 
 

8.Se trece la  punctul 8 al ordinii de zi  și Domnul Președinte de ședință 

Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul 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 

  

Domnul Primar Cosmin NECULA- este vorba de proiectul de hotărâre prin care 

se revocă 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. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

aviz 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 și 

5). 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ – discuții asupra proiectului? 

Dacă nu sunt discuții asupra, îl rog pe domnul Secretar General Ovidiu Popovici,  

să supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Doamna Rodica-Florentina TAMBA-15 pentru, domnul Ștefan este ieșit. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

uitați-l că vine. Dumneavoastră cum  votați proiectul? 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- n-a fost în sală la vot, a 

trecut, 15 voturi pentru ,,și cu asta, basta”, mergem mai departe. 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
x   
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Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.  

 

9.Se trece la  punctul 9 (fost 7)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de ședință 

Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

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- este vorba de 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. 

Este vorba, practic, de înlocuirea unui membru din această asociație. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

aviz favorabil. 

Compartimentul  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

prezintă raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație 

Locală).  

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Breahnă, avizul. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nefavorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Pricopoaea. 

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- nefavorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Doina Dragomir. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- nefavorabil. 

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA    

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN absent   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. 
ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ Ieșit din 

sală 
  

 TOTAL 15 - - 
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Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul Gabriel STAN. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- nefavorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnul Laur Șova. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- favorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ – discuții asupra proiectului 

dacă sunt?  Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret. Domnule președinte, 

avem onoarea. 

Doamna Rodica-Florentina TAMBA- dacă nu s-au mai făcut propuneri și trebuie 

să barăm. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ - nu s-au mai făcut 

propuneri. Să avem răbdare  un pic, să facă… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, dar așa-i normal. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ –este vot secret. Mergeți la o 

țigară, dar vă calmați. 

Faceți loc, vă rog pentru consilieri să meargă la vot. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- e vot secret, nu? Vreau să vă fac loc, plec eu 

și domnul administrator. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- faceți-ne loc ca să putem 

trece frumos, elegant, dar nu stați mult. Domnule primar, imediat. 

Domnul Romică Chindruș.- dar nu votați în cabină? 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu votăm nimic, unde 

votează… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- numai să nu conteste cineva votul. 

Dacă credeți că trebuie să mai precizăm modalitatea de vot, ca să nu mai fie 

problema de data trecută. 

Domnul Consilier Romică Botoi- haide că nu mai plecăm. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- numai să nu conteste cineva votul. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ce reprezintă 

liniuțele? 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- în calitate de președinte al Comisiei de 

numărare și validare întreb executivul, pe domnul secretar, de ce sunt semnele… 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- doamnă nu împrăștiați și dumneavoastră 

buletine. 

Doamna Rodica-Florentina TAMBA- două voturi au rămas aici pentru că erau 

nepuse. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- numai un pic, numai un pic. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-domnul Dănilă, dacă mă lăsați. Doamna 

secretară. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- mie mi-a dat buletinul de voturi, iar 

consilierii au alt rând de voturi. După aia apar discuții. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- două voturi, atâta… 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-nu trebuie să fie semne pe buletinul de vot. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule președinte, haideți 

să ne ascultăm. Doamna Dinu, precizați încă o dată, că eu n-am auzit nimic. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- să rămână două rezerve. 



   

80 
 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- domnule Irofte, numai un pic. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- lăsați-o pe doamna să vorbească. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- din punctul meu de vedere sunt invalide. Au 

semne pe ele. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ – doamna Dinu, aveți cuvântul. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-dar vă rog, nu țipați la mine. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu la dumneavoastră. Să 

înțeleagă ceilalți domni consilieri, că cineva vorbește. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-atâta vreme cât un buletin de vot are însemne 

pe el…. 

Domnul Consilier Gabriel STAN - este invalid, ni l-au dat gata votat.  

Doamna Rodica-Florentina TAMBA- nu-i votat nimic.  

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- nu-l putem considera valid. Le rog pe 

doamnele secretare  din executiv,  doamna Tamba și cu doamna Adomnicăi (corect 

doamna Matei), ca să putem efectua procedura de vot, în condițiile legii, să ne aducă 

sau să împartă niște buletine de vot fără semne. Acestea pe toate vă rog să mi le 

aduceți să scriu pe ele ,,anulat” sau ,,invalid” și să le semnez. Și o să vă rog frumos să 

mi le aduceți. 

Doamna Rodica-Florentina TAMBA- n-o să știe, iarăși o să apară ca data trecută. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar toate au aceste semne? 

Doamna Rodica-Florentina TAMBA- da, toate. Sunt la fel. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

păi, haideți… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi nu-s semne. Toate-s la fel. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-nu contează. 

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

fost trecute acele rubrici în cazul în care mai aveați o propunere. Nemaiexistând o 

propunere, au fost barate. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- domnul secretar, suntem oameni serioși, ce 

Dumnezeu, faceți semne pe buletinul de vot? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

dar..  

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu, sincer, în locul dumneavoastră, eu aș face 

plângere penală. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-dar nu-i așa, o să scriu ,,anulate”… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- faceți sesizare și se ocupă  Parchetul. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- și așa vin alte buletine, ce să 

mai… 

Domnul Consilier Romică BOTOI- ce facem, le rupem? 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-nu este voie să anulăm un document prin 

rupere. O să scriem că domnul Huluță, o să… 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- eu l-am rupt, mi-ați dat, ați zis  

că nu sunt bune. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-dar nu v-am zis să le rupeți. Acum să le 

semnez pe toate câte au mai rămas. 
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Domnul Consilier Romică BOTOI-îl anulați și pe acela? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- doamna Dinu, îl luați și pe acesta? 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-domnul Huluță? 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- eu sunt mai așa, l-am rupt. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-am să numerotez câte am strâns și am să 

anulez. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dacă nu sunt anulate, ce… 

Alea puneți-le la arhivă.  Le puneți la arhivă pe alea, să avem. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-acela rupt de dumneavoastră, eventual. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- le puneți la arhivă. 

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

ședință, eu am de făcut un anunț. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- ziceți. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- întrucât ne-au parvenit 

anumite buletine de vot care aveau deja înscrisuri, grupul politic P.S.D. se retrage 

din sală. Sincer, este clar că liniuțele au fost trase înainte. Nu avea când doamna 

Tamba să le facă, atâtea liniuțe. 

Doamna Rodica-Florentina TAMBA-acum. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- acum le-a tras doamna. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- domnule Huluță, dar chiar, atâția oameni, 

echipa primarului, nu pot redacta un buletin de vot? Patru-cinci poziții? Halucinant. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- din echipa consiliului local. E aparatul 

propriu al consiliului local. 

Domnul Consilier Gabriel STAN-nu se poate așa ceva! 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- le anulează, eu zic să rămâneți să 

lucrăm în continuare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar câte proiecte mai sunt? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

domnule Stan, le-au barat să nu votați aici, pentru ușurința dumneavoastră…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- iar blocați orașul? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

că nu bifați toate rubricile… 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Breahnă, .. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- sunt proiecte care așteaptă. Haideți 

să… 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Breahnă, iar e bătaie 

de joc. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- bătaia de joc o face 

executivul, nu noi. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu-i adevărat, adică ce? Nu-i 

adevărat. Doamna Breahnă, e… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- când o să redactăm 

buletinele de vot, conform legii atunci o să… 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- dar nu-i corect ce faceți. 
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Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - doamna Dragomir, încercați să o 

convingeți pe lidera dumneavoastră de grup să lucrăm în continuare, că sunt proiecte 

care sunt așteptate la vot. 

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- mă retrag și eu din sală. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu v-am zis că așa le faceți? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

doamna Tamba a făcut buletinele de vot. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ-așa ați făcut și data trecută și 

ați plecat. 

Domnul Consilier Romică BOTOI-nu vreți să le votați. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ-dar mai sunt șase oameni. 

Gata, se suspendă. N-avem cvorum. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- să se accepte amendamentele următoare că … 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- care au rămas? 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- se suspendă. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- care au rămas nevotate, 

nediscutate? Haideți să facem o…, măcar câți mai suntem aici. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- dar nu avem cvorum. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu avem cvorum, ce să mai 

facem? 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- să discutăm ce a rămas, care 

proiecte sunt? Că atâta s-a amețit lista asta! Ce a mai rămas, organigrama 

primăriei… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- rapoartele Curții de Conturi. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Rapoartele Curții de Conturi, iarăși 

nu le discutăm? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- proiectul de asistență socială. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- organigrama, da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-P.U.Z.-ul care era pus peste ordinea de zi. Să 

știți că acolo a fost o propunere făcută de către mine în fața dumneavoastră, 

deoarece expirau avizele. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- sunt legale avizele acum. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-și e vorba de investiția unuia dintre cei mai 

mari investitori din Bacău… 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- bun, prin această plecare, omului îi 

expiră și avizele? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- și pierde locuri de muncă. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- și se pierd locuri de muncă, 

dar trebuie să le discutăm astea undeva. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- unde să le discutăm, domnule 

Huluță? Dumneavoastră ce faceți, de ce nu-i opriți pe consilierii aceștia? 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- ce să-i opresc? Pentru că e 

hotărârea lor și au plecat. N-am ce să le fac. Ideea este, că se susține schimbarea 

ordinii de zi, ca ultimele trei, care nu vor să le voteze…. 
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Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-astea sunt buletinele anulate și domnul 

Huluță l-a rupt, să rămână scris. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- să rămână scris. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- eu o să vă propun să discutăm 

aceste Rapoarte ale Curții de Conturi, care au rămas din iulie. Tot ne chinuim să le 

discutăm într-o ședință separată, într-o întâlnire de comun acord cu toți consilierii și 

cu dumneavoastră. Că timpul trece și nu le mai discutăm. Se termină mandatul până 

le discutăm. Serios acum, vin celelalte rapoarte de audit, până le discutăm pe astea. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

să se consemneze că trebuie refăcute buletinele de vot în trei minute. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- au fost refăcute buletinele. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

să se consemneze acest lucru. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- să se consemneze că eu l-am 

rupt pentru că eu votasem deja și nu voiam să se vadă ce am votat. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- oricum dacă votaseși, nu se poate 

vota de două ori  în aceeași ședință, un proiect. 

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-domnule președinte, numai un minut, s-a 

consemnat ceea ce am spus eu în calitate de președinte al Comisiei de validare, că 

am anulat, am luat decizia de a anula aceste buletine de vot, deoarece prezentau 

înscrisuri? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

da, am luat act de problema dumneavoastră și am refăcut în termen de  trei minute 

buletinele de vot.  

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-domnule secretar, nu era problema mea, 

dumneavoastră care știți foarte bine legea, știți că un buletin de vot n-are voie să 

aibă înscrisuri. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

dar n-avea nici un înscris. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- și eu rog a se consemna că o parte 

dintre consilieri deja au votat. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- da, bravo.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - noțiunea de a mai vota o dată, nu 

mai există, același proiect, în aceeași  ședință. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- deci eu l-am rupt, pentru că 

deja votasem. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

dar nu s-a consemnat nici un rezultat. Stați oleacă, fraților! 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- anulăm votul și mergem la 

următorul proiect. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- aia da. Deci, despre acest proiect nu 

mai avem ce discuta astăzi. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- totuși, administrația a refăcut 

buletinele de vot în nici trei minute, dacă exista bună-voință se putea aștepta, atâta 
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cât am vorbit, e ora 13.00. Am vorbit atâta timp, puteam să mai stăm trei minute  

acum să așteptăm buletinele noi. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- unii oameni care vor să păstreze 

legalitatea,  unii au tras acele liniuțe…  

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- total de acord. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - erau ajutătoare dar nu trebuiau să 

mai apară deloc pe buletinul de vot, dacă-i corect. Păi ce-mi sugerezi din start ce să 

votez. 

Doamna Rodica-Florentina TAMBA- buletinele au fost întocmite la solicitarea 

expresă a doamnei Breahnă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți să se consemneze. Doamna președintă, 

ați fugit. 

Doamna Nicoleta MATEI-doamna Breahnă a venit ieri, a vrut așa. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- păi, dar dumneavoastră știți care-i 

legalitatea. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar spuneți mai clar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

domnul Ștefan… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, doamna Breahnă ce-a făcut? 

Doamna Rodica-Florentina TAMBA- a solicitat în mod expres o anumită 

modalitate de consemnare în buletinul de vot secret. Și noi am respectat, dumneaei a 

fost mulțumită de modul în care s-a consemnat, iar astăzi am tras linie deoarece nu   

s-a făcut nici o propunere. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu s-a mai făcut nici o 

propunere. 

Doamna Rodica-Florentina TAMBA- și pentru a se putea vota fără să rămână 

nule, să fie un vot nul. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- doamnă, trebuia să faceți variantă și 

așa și așa. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- trebuia să ne spuneți. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- ea a făcut în trei minute 

varianta. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- știu, dar noi suntem aici să lucrăm, 

de aia ne luăm indemnizație. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- doamna Raluca, exact ce am 

spus la început. Și eu susțin ce am spus la început. Așa va fi de acum încolo. 

Proiectele pe care nu vor să le  voteze, le vor pune ultimele pe ordinea de zi și vor 

găsi motiv să plece din ședință. Asta se întâmplă.   

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - deci, ședința următoare, va trebui 

să venim și cu banderole de protest. Serios. 

Domnul Consilier Romică BOTOI- și va trebui să nu se mai voteze 

amendamentele. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- protestăm și ne delimităm total de 

atitudinea acestor consilieri. Pleacă când vor, vin când vor. Când nu le convine ceva 

se retrag. Așa nu mai lucrăm niciodată. 
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Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- deci, asta este o atitudine cu 

care nici eu nu sunt de acord, n-am părăsit niciodată sala, am fost ales să fiu în sală 

până la sfârșitul ședinței. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- și suntem plătiți pentru asta, 

domnule. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- suntem și plătiți pentru acest 

lucru, să votăm după propria noastră conștiință, dar să nu părăsim ședința. Sunt 

cetățeni ai Bacăului care se regăsesc în aceste ultime trei hotărâri de consiliu local. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- lăsați  că n-o să mai voteze cetățenii 

Bacăului astfel de consilieri care nu-și respectă alegătorii. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nu, nu-i în regulă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- bun,  deci mai este cvorum? 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- nemaifiind cvorum, 

închidem această ședință. 

Ședința s-a desfășurat în sala de la SC Thermoenergy Group SA Bacău și a fost 

înregistrată numai în format audio. 

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