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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROCES VERBAL 

  Nr.65063 din 20.02.2020       

 

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

22.11.2019. 

Domnul  Primar  Cosmin Necula -     Rog asistenţa  să se ridice  în vederea  intonării 

imnului naţional. 

Se intonează imnul de stat. 

Domnul Primar  Cosmin Necula -   Vă mulţumesc.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI - 

Bună ziua.  În conformitate cu prevederile Codului administrativ, prin Dispoziţia 

Primarului nr. 2638 din 18.11.2019 a fost convocată şedinţă extraordinară a Consiliului 

Local. În sală sunt prezenţi un număr de 15 consilieri locali şi şedinţa îşi poate începe 

lucrările. 

Lipsesc: domnul consilier Crețu Cătălin Bogdan, domnul consilier Miclăuș Daniel, 

doamna consilier Lazăr Doina (absent motivat –concediu medical), domnul consilier 

Ghingheș Cristian și  doamna consilier Năstase Maria - Raluca. 

        Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal  al şedinţei  extraordinare din data de 

01.10.2019. 

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   
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Cu 3 voturi ”pentru ” și 12 abțineri procesul verbal al ședinței din data de 01.10.2019 nu 

a fost aprobat. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal  al şedinţei  extraordinare din data de 

07.10.2019 ora 9.00. 

Cine este pentru aprobarea procesului verbal din data de 07.10.2019 ora 9.00 ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE   X 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          X 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   X 

18. STAN GABRIEL   X 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   X 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   X 

 TOTAL 3 - 12 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE X   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA- 

CRISTINA 
  X 

3. BOTOI ROMICĂ X   

4. CIOCODEI MIHAELA   X 

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 absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          X 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   X 

18. STAN GABRIEL   X 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   X 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 5 - 10 
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Cu 5 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței din data de 

07.10.2019 ora 9.00 nu a fost aprobat. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal  al şedinţei  extraordinare din data de 

07.10.2019 ora 12.00. 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 5 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței din data de 

07.10.2019 ora 12.00 nu a fost aprobat. 

 

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

cuvântul președintelui de ședință. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghi HULUȚĂ- Bună ziua, doamnelor și domnilor 

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

Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin 

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

Domnul Primar Cosmin NECULA – Sărut  mâna, bună ziua, voi da citire dispoziției 

2638 din 2019.  

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 absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          X 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   X 

18. STAN GABRIEL   X 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   X 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X     

 TOTAL 5 - 10 
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1.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea Actului Adițional nr. 10 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 

Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică Și Administrație Locală,   Direcția  Economică,   Direcția 

Salubrizare Agrement Parcuri, Compartiment Managementul Calității, 

Protecția Mediului Și Protecția Muncii, Compartiment Finanțări Locale, 

Unitatea Municipală Pentru Monitorizare  și  este  transmis spre avizare 

comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 
2.  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.  
3.  Proiect de hotărâre  privind  modificarea HCL nr. 370/2017 prin care s-a 

aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de 

membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE 

ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

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

Administrație Locală   și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr.  1, 2, 3, 4  și 5. 
4.  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. 
5.  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. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Supunem la vot ordinea de zi. 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 15 voturi ”pentru” a fost adoptată ordinea de zi. 

 

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

rog frumos, domnule Botoi sau domnule Stan, închideți microfonul. Așa, vă mulțumesc 

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

incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi ? Avem astfel de situații ? 

Doamna consilier Breahnă. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Aici la…Bună ziua 

tuturor. Aici, la ordinea de zi, voiam să fac un amendament, în sensul în care înainte de a 

intra în lucrările efective ale ședinței de consiliu local, vreau să vă anunț faptul că grupul 

- 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. 

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 absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 15 - - 
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politic al consilierilor PSD din Consiliul Local Bacău va depune astăzi către executivul 

băcăuan un proiect de hotărâre de consiliu local care vizează abrogarea, revocarea 

hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 400 din 29.10.2018 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a activității voluntarilor din 

cadrul Poliției Locale Bacău. Mulțumesc. 

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

vom da la compartimentele de specialitate, vom analiza, însă se pune problema dacă 

acest…hotărâre de consiliu local și apoi este un act administrativ care  dacă și-a produs 

efectele, ele … nu știu dacă mai putem pune problema revocării, decât pe o altă cale 

decât cea administrativă. Dar, în fine, astea sunt discuții juridice, o să le dezbatem în 

cadrul compartimentului. Vă mulțumesc mult. Dau cuvântul domnului președinte de 

ședință. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghi HULUȚĂ- Doamnelor și domnilor consilieri, 

supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în 

discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail. Da, doamna Dinu. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Mulțumesc. Am un amendament înainte de a 

supune la vot. La proiectul numărul unu aș dori să fac următorul amendament – votul 

pentru proiectul numărul unu să fie la vedere. Nu văd secrete. Vot la vedere la proiectul 

numărul unu. Așa sună amendamentul. Mulțumesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Vedeți că în Codul administrativ hotărârile privind persoanele, se specifică foarte clar că 

se iau cu vot secret. Acum, dumneavoastră, bineînțeles, modalitatea de vot urmează să o 

stabiliți dumneavoastră, pe baza propunerilor făcute. Când ajungem la proiectul numărul 

unu atunci dumneavoastră puneți și amendamentul doamnei consilier în discuție. Da ? 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghi HULUȚĂ- Da. Cine este pentru ? 

Cine este împotrivă ? 

Cine se abține ? Câte abțineri avem ? Două. 

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 absent   
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Cu 13 voturi ”pentru” și 2 abțineri a fost aprobată modalitatea de vot pentru 

proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi. 

 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Un punct…Domnule secretar, un punct de vedere. Deci 

noi am mai discutat această problemă în consiliul local și ați spus că legea trebuie 

aplicată. Adică nu se pot face amendamente nelegale. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghi HULUȚĂ- Păi stați, că n-am… 

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

vorba de o modalitate de vot. Eu mi-am făcut datoria să vă încunoștiințez ce spune Codul 

administrativ. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Bun. Și dacă… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Totodată, tot Codul administrativ spune: ”Consilierii stabilesc modalitatea de vot”. Dar, 

din punctul meu de vedere, legiuitorul a prevăzut această prevedere, da, când se ia cu vot 

secret. Eu nu pot să vin și să spun unui consilier local că nu are dreptul. Punct. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Că nu are dreptul să propună… 

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

facă un amendament. Pot să spun dacă amendamentul e corect sau nu, dar nu pot…eu nu 

dau aviz de legalitate la amendamente. Eu dau…eu contrasemnez hotărârea după ce iese 

în forma ei de pe masa consilierilor. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Bun, și eu vreau opinia dumneavoastră la această oră. 

Deci amendamentul propus… 

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

v-am spus. Conform Codului administrativ hotărârile privind persoane se iau cu vot 

secret. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Deci considerați… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu-i 

opinia mea, e opinia legală. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Deci opinia legală a dumneavoastră este că acest 

amendament este nelegal, nu întrunește condițiile de legalitate conform Codului 

administrativ. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghi HULUȚĂ- Păi stați că n-am…n-am supus la 

vot amendamentul.  

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

ajuns încă acolo. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghi HULUȚĂ- Domnule Bîrzu… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Domnule președinte, am supus la vot 

amendamentul. Tocmai ce a fost votul pentru amendament. Dumneavoastră l-ați supus la 

vot. 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 13 - 2 
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Domnul Președinte de ședință Ghiorghi HULUȚĂ- N-am supus la vot…votul. Am zis 

numai modalitatea de vot, iar acum la punctul numărul unu, da, așa a spus domnul 

secretar, la punctul numărul unu se face amendament ca el să fie făcut cu vot deschis. La 

vedere. Discutăm de punctul unu iar la punctul unu dumneavoastră faceți amendamentul 

ca votul să fie vot deschis. Cu vot la vedere, da ? Deci noi ce-am votat, am votat 

modalitatea de vot care am primit-o. Acum la punctul unu puteți să faceți un 

amendament. Da ? Dar întâi să ajungem la punctul unu. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Domnule președinte, am făcut la modalitatea 

de vot. În momentul în care s-a supus la vot modalitatea de vot pentru ședință am făcut 

amendamentul înainte. La aceasta am făcut amendamentul. Noi când am votat acum, am 

votat amendamentul. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghi HULUȚĂ- N-am supus la vot amendamentul. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Amendamentul la modalitatea de vot, 

asta…Atunci haideți să reluăm votul ca să nu intrăm iar în discuții din astea absolut… 

Ne-a întrebat domnul secretar de modalitatea… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Doamna consilier, doamna consilier, două secunde… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Începem discuția. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Haideți. Când ajungem la …, s-ar putea ca toate discuțiile astea să fie puerile și fără 

obiect, sincer vă spun. Haideți, când ajungem la proiect să punem la vot modalitatea de 

vot la proiect pentru că s-ar putea să nu mai fie nevoie. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Domnule secretar, dar atât…îmi cer 

scuze…dar odată ce… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- S-ar 

putea să nu mai fie nevoie, doamna… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Domnule secretar, îmi cer scuze că vă 

întrerup sau că vă contrazic, dar odată ce am supus la vot o modalitate de vot 

neamendată, nu mai putem face amendament. De ce să nu facem… 

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

face… 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU-…amendament la modalitatea de vot ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

…cum vreți dumneavoastră. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Păi așa mi se pare …asta-i ordinea firească, 

ca să nu intrăm iar în tot felul de … 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghi HULUȚĂ- Doamna Dinu, aveți dreptate. 

Reluăm votul cu amendamentul pe care l-a făcut doamna consilier Dinu. Se dorește ca la 

punctul unu să fie vot deschis, sau vot la vedere.  

Cine este pentru ? Pentru vot deschis, cine este ? 

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   



9 
 

 

Cu 14 voturi ”pentru” și o abținere amendamentul doamnei consilier Dinu Ioana- Raluca 

a fost aprobat. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghi HULUȚĂ- Amendamentul a trecut. Rămâne 

pentru când ajungem la punctul unu, votul să nu mai fie vot secret, să fie vot la vedere. 

Vă mulțumesc. 

 

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a 

prezenta 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- Doamnelor și domnilor consilieri locali, proiectul a 

fost prezent de patru ori, dacă nu mă înșel, pe ordinea de zi. Consider că îl cunoașteți în 

detaliu. Este un proiect în baza prevederilor legale, este o obligație legală pe care noi, 

Municipiul Bacău, trebuie să o îndeplinim. Rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă 

vreți să îndeplinim sau nu această obligație legală. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Avizul nu e favorabil întrucât lipsesc avizele comisiilor de specialitate ale consiliului 

local. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Păi nu mergem mai departe, 

atunci. 

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

e opinia mea.  

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Cip… 

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 absent   

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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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Repet, asta e opinia mea, având în vedere că acest proiect nu întrunește elementele și 

condițiile prevăzute în articolul 138 din Codul administrativ, respectiv rapoartele 

comisiilor de specialitate, avizele comisiei de specialitate, rapoartele compartimentelor 

de specialitate, aceste sunt și celelalte condiții care le impune articolul, eu, în momentul 

acesta, nu pot să dau ”favorabil”, pentru că acest proiect a fost picat într-o formă, noi      

l-am amendat în noua formă și l-am adus în fața dumneavoastră cu acele specificații, 

erori materiale, care fuseseră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Având în vedere, îmi cer scuze, domnule 

președinte de ședință, având în vedere aceste aspecte prezentate de domnul Secretar al 

Municipiului Bacău și dată fiind lipsa avizelor compartimentelor de speciali…,avizele 

comisiilor consiliului local, lipsa acestor avize cauzată de absența consilierilor locali 

majoritari din aceste comisii, sunt obligat pe cale de consecință să retrag proiectul de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Viceprimar Daniel- Ștefan DRAGOȘ- Domnule președinte…Domnule 

primar, dragi consilieri, vreau să trag un semnal de alarmă pe acest subiect și vreau să vă 

spun că riscăm să ne jucăm cu sănătatea populației municipiului Bacău. Am informații că 

din data de 4 decembrie, domnule primar, riscăm să nu se mai ridice gunoiul și vă rog să 

ne așezăm la masă și problemele băcăuanilor să ne unească, stimați colegi consilieri, nu 

să ne dezbine. E un subiect, într-adevăr, fierbinte dar trebuie să ne aplecăm cu multă 

înțelepciune și să găsim soluția ca Bacăul să nu rămână fără operator de salubritate 

începând din luna decembrie. Vă spun că riscăm să avem sărbătorile sub gunoaie. Și 

profit de prezența domnului director de la SOMA aici, să ne explice mai clar ce implică 

această tergiversare  pentru că noi trebuia să votăm acest act adițional încă din luna iunie, 

pentru că avem Legea 211 articolul 17. Încă din 2018 am tărăgănat, am ajuns într-o 

situație politică delicată în consiliul local, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm 

băcăuanii și să-i expunem în acest moment. Aș vrea să ia cuvântul domnul director al 

SOMA și să explice riscurile care ne pasc în acest moment. Vă mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule primar, aveți cuvântul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Înainte de a face și eu…într-adevăr, sunt de acord 

cu propunerea domnului viceprimar cu privire la faptul că domnul director de la 

societatea prestatoare ar trebui să dea câteva explicații. Țin să menționez faptul că și la 

ședința anterioară am explicat foarte în clar riscul în care se află municipiul Bacău 

datorită tergiversării sau jocului politic care, repet, acest joc politic de fapt se transformă 

într-o nerespectare a obligațiilor legale. Pe de altă parte, țin să mai fac o precizare: 

structura ADIS Bacău - au o structură la care noi plătim o cotizație de peste 700.000 lei 

anual- nu numai că nu răspunde cum trebuie sau la obiect, face tot felul de supoziții și 

vreau mai mult decât atât să vă anunț că răspunsul ADIS Bacău a venit prima dată în luna 

septembrie. Da ? Apropo de tergiversări și apropo de tot felul de discuții. Pe de altă parte, 

răspunsul pe care vi l-am prezentat săptămâna trecută la supozițiile ADIS Bacău, din 

punctul nostru de vedere, neîntemeiate. Mai mult decât atât, ieri am solicitat Consiliului 

Director al ADIS Bacău să se convoace, să fie convocați să avem totuși un subiect de 

dezbatere pe această temă, dat fiind faptul că municipiul Bacău este în situație de…într-o 

situație de risc prin această nerespectare a hotărârilor, prin nerespectarea legii, dar, din 

păcate, aceeași atitudine de dezinteres, ca să nu zic altceva, sau de șuntare, sau de boicot 

a municipalității Bacău, fără a lua în calcul faptul că această boicotare de fapt reprezintă 

crearea unei stări de pericol la adresa populației și a mediului. 
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Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Are cuvântul doamna consilier 

Cristina Breahnă.  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu nu înțeleg de ce facem 

apologia necesității încheierii acestui act adițional în contextul în care noi am 

retras…dumneavoastră ați retras de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Atât timp 

cât este retras, firesc mi s-ar părea să trecem la proiectul de hotărâre numărul doi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Am să vă…vă mulțumesc, domnule. Deci, eu am 

retras, eu vă răspund, nu trebuie să mă întrebați, doamna consilier. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Stați… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mi-a dat cuvântul, domnul președinte. Deci, am  

să-l rog pe domnul Secretar al Municipiului Bacău, dar și pe domnul director al Direcției 

Juridice  să mă corecteze dacă este în continuare valabil ceea ce scria în Legea 215 pe  

de-o parte și ceea ce scrie în Codul administrativ, în sensul următor: lipsa avizelor 

comisiei de specialitate atrage după sine scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului. 

Domnule secretar, vă rog să… 

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

pot fi puse pe ordinea de zi proiectele care nu au îndeplinite patru condiții: referatul de 

aprobare, rapoartele compartimentelor de specialitate, avizele de specialitate ale 

comisiilor de specialitate din consiliul local și alte documente prevăzute de lege. Având 

în vedere că din cele patru condiții una nu se îndeplinește, respectiv avizele comisiei de 

specialitate ale consiliului local lipsesc, atunci avizul meu este nefavorabil. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnul director al Direcției Juridice, vă rog 

frumos. 

Domnul Director Ciprian – Gabriel FANTAZA- Exact ce a spus domnul secretar: nu 

pot fi supuse dezbaterii proiectele care nu au în spate rapoartele…inclusiv rapoartele 

comisiilor de specialitate ale consiliului local. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc. Mulțumesc domnului secretar, 

mulțumesc domnului director. Domnule președinte de ședință, ăsta este motivul pentru 

care am retras de pe ordinea de zi. Faptul că grupul majoritar PSD de consilieri locali nu 

s-au prezentat la ședințele de comisii a atras după sine, practic, scoaterea de pe ordinea de 

zi, deoarece dumnealor nu și-au făcut activitatea pentru care sunt .... 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Are cuvântul doamna Cristina 

Breahnă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ok, eu am înțeles care-i 

ideea și de ce repetați obsesiv faptul că lipsa avizelor ni s-ar datora, dar eu vreau să vă 

întreb de câte ori ați introdus pe ordinea de zi anumite proiecte de hotărâre, cam la câte 

ședințe ne-ați convocat luna aceasta, domnule primar? Eu știu că de când v-ați instalat în 

fruntea acestui executiv aveți obiceiul de a convoca extraordinare, uneori fără să existe o 

necesitate concretă. A fost acest proiect pe ordinea de zi, da, de două ori. Săptămâna 

trecută a primit vot negativ și atunci care e vina consilierilor locali PSD? Cred că mai 

bine v-ați apleca mai mult asupra proiectului, ați încerca să eficientizați resursele alocate 

în sensul implementării legislației la care faceți referire și după aceea mai discutăm, 

domnule primar. Nu putem discuta cu un proiect care l-ați repus pe ordinea de zi aproape 

în aceeași formă. Mulțumesc frumos. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Domnul primar are cuvântul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Departe de mine o polemică cu dumneavoastră, nu 

intenționez acest lucru pentru că nu mă interesează să fac polemici pe starea de sănătate a 
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populației municipiului Bacău și pe eventualele riscuri asupra mediului. Ultimele ședințe 

extraordinare au avut, evident, ca și obiect inclusiv acest…obligația legală pe care trebuie 

să o complinim. Sunt dator în fața cetățenilor să prezint acest proiect consiliului local 

sperând că consiliul local va avea înțelepciunea să respecte legea. Atât și nimic mai mult. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Eu zic că noi mai avem o ședință, 

avem ședința extraordinară de joi, da…Ordinară, scuzați, da, domnule Șova, așa este. 

Avem ședința ordinară de joi și până joi zic că poate avem înțelepciunea să ne aplecăm 

mai mult și să venim cu amendamente clare pe acest proiect și să-l votăm, să nu ajungem 

în situația să avem o criză a gunoiului în Bacău. Eu aș vrea totuși, pentru că până joi mai 

sunt câteva zile, să dau cuvântul domnului director, da, să ne spună câteva cuvinte despre 

acest proiect și ce ar însemna nevotarea acestui proiect. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, încă odată, domnule 

președinte. Grupul politic PSD… 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Am înțeles. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…se va retrage din sală 

dacă mai continuăm discuțiile care vizează acest proiect. Când veți veni cu o formă 

updatată a acestui proiect, repet, care va eficientiza resursele alocate, nu e…Știm foarte 

bine care sunt resursele bugetare pe care le-ar angaja Municipiul Bacău din bugetul 

propriu în contextul în care acest act adițional s-ar încheia. Deci, nu suntem de acord cu 

continuarea discuțiilor pe acest proiect și chiar în calitatea de lider de grup vreau să 

supun la vot sistarea discuțiilor… 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…cu privire la un punct de 

pe ordinea de zi care a fost retras. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna Pravăț… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Am încheiat. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Eu am înțeles, aveți majoritatea, 

vă bateți joc sau nu vă bateți joc, dar problema este următoarea: eu aș zice că nu l-am 

ascultat niciodată pe un reprezentant al SOMA, să ne spună ce riscăm, sau ce nu riscăm și 

până joi să mai avem întâlniri în comisii, întâlniri cu executivul, întâlniri, să nu ne trezim 

că de Crăciun o să facem Crăciunul în gunoi. Asta era ideea. Dacă dumneavoastră nu 

vreți, să sistăm aceste discuții. Măcar la punctul de ”Diverse” să-l lăsăm pe domnul 

director să explice această chestiune. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, eu am o altă 

propunere. La ședințele de comisii aferente ședinței ordinare, în contextul în care 

proiectul va fi repus sub o altă formă pe ordinea de zi, îl așteptăm pe domnul director la 

discuții analitice pe această temă. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Am… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu a fost prezent niciodată. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Irofte, vă rog luați 

cuvântul. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Rămân surprins de domnii consilieri de la partea 

PSD-ului că nu sunt de acord cu acest proiect. Vă vorbește unul care a fost salariat la 

primărie, chiar la Spații verzi- Salubrizare, încă din 1988 am fost salariat și am trecut prin 

foarte multe etape…dar n-am întâlnit aceste cazuri. Însă colegii nu-și dau seama… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, domnule președinte 

de ședință, v-am rugat să supuneți la vot sistarea discuțiilor. 
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Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Adică dumneavoastră aveți voie 

să vorbiți cât doriți, domnul Irofte vrea să vorbească și el odată într-o ședință, da, și să 

nu-l ascultăm. De ce să nu-l ascultăm ? Pentru că nu schimbă cu nimic, doamna Breahnă. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Riscăm… 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Nu schimbă cu nimic subiectul 

cauzei. Acest subiect este retras dar poate ne mai dă niște informații până joi, asta era. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Riscăm ca de sărbători să avem o 

epidemie…măi, doamnă… 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Haideți să-l ascultăm un pic pe 

domnul Irofte. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi gata, l-am ascultat. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna Pravăț…Nu-i frumos, 

haideți să ne respectăm. Domnul Irofte, continuați. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Doamna consilier, dați-mi voie. Am fost și eu 15 

ani membru în PSD, din 1998 până…Eu tot timpul am fost de acord cu…și acum de ce 

vă opuneți, domnule ? Deci, ce se întâmplă: este vorba de sărbători să avem o epidemie 

în municipiul Bacău dacă nu ridicăm gunoiul. Eu știu  că am trecut prin această etapă în 

cei 18 ani de activitate în cadrul primăriei. Chiar ar trebui să facem salubrizare. Și să știți 

că noi vom plăti în plus 571.265 lei, asta plătim noi în plus, primăria. Nu, la ce vă opuneți 

dumneavoastră ? E vorba de un contract adițional care îl avem. Doamnă, nu aveți…Și de 

aia vă rog mult, analizați. Noi, dacă suntem aici, suntem trimiși de băcăuani să fim pentru 

băcăuani. Nu vă cerem nimic pentru…Haideți să avem un an nou liniștit și fără 

impedimente în municipiul Bacău, domnule. De ce, nu știu care e explicația… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Irofte, mă mir 

cum v-ați trezit abia acum, la acest proiect. Sincer, nu vă supărați pe mine, dar n-ați avut 

nici o intervenție, dacă nu mă înșel… 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Nu, dar e vorba de sănătatea copiilor… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-…de patru ani de zile nici o 

intervenție și brusc vă pasă de băcăuani acum, după trei ani și jumătate.  

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- E sănătatea copiilor și a nepoților. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Nu vă supărați pe mine, dar 

aceasta-i realitatea. Mă bucur că cei de la SOMA v-au trezit la realitate. La realitatea 

dumneavoastră. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Dar nu…asta-i realitatea, domnule. 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Haideți, nu mai vorbiți în 

contradictoriu… 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Eu zic să vă gândiți… 

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ- Eu aș vrea să sistăm discuțiile pe 

acest subiect. A doua chestiune: îl rog pe domnul director de la SOMA să rămână până la 

sfârșit. Eu sunt interesat să vă ascult și punctul dumneavoastră de vedere. Trecem la 

următorul punct de pe ordinea de zi. 

 

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a 

prezenta expunerea de motive la proiectul 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 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Un alt 

proiect pus de patru ori până acum pe ordinea de zi a consiliului local. Este vorba de 

aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate, iarăși o 

obligație legală pe care o avem de complinit în conformitate cu Codul administrativ. 

 

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 

Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 

5).  

Comisia de specialitate nr.3 prezintă avizul  favorabil  la proiectul de hotărâre. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, încă odată, domnule 

secretar. Pentru proiectele introduse astăzi pe ordinea de zi, sau reintroduse astăzi pe 

ordinea de zi, nu avem aviz de la ședințele de săptămâna aceasta. Noi prezentăm avizul de 

la ședința anterioară. 

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

aceste proiecte nu au fost discutate în nici o ședință. Aceste avize sunt cele rămase 

valabile de la ședința următoa…de la ședința trecută. Dumneavoastră doar le reiterați în 

consiliul local și le precizați. În cazul lui SOMA am avut o formă nouă a acestui proiect 

prin introducerea amendamentului făcut de domnul primar în sensul criticilor aduse de 

ADIS. Aici nu avem nici un fel de modificare, proiecte…avizele dumneavoastră au rămas 

valabile, doar dacă dumneavoastră le-ați modificat între timp. Dar noi am considerat că 

sunt aceleași care au fost date de trei ori până acum. Nefiind discutate pe ordinea de zi, 

nefiind votate, deci putem spune că acele proie…acele avize sunt aceleași. Dacă aveți altă 

opinie mă puteți contrazice. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Discuții asupra proiectului. 

Domnul viceprimar Dragoș Ștefan. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN – Da, mulțumesc domnule președinte. 

Domnule primar, e clar că suntem într-un impas cu organigrama și probabil se va mai 

discuta, se va mai analiza, cel puțin din punctul de vedere al consiliului local, însă eu aș 

vrea să trag iarăși un semnal de alarmă vizavi de cei 46 de colegi care au primit…care au 

luat, de fapt, concursul de promovare în luna iunie și nici în acest moment nu sunt 

remunerați pentru…și puși pe funcții așa cum prevede legislația, și poate găsiți o soluție 

ca acești colegi, prin dispoziție, să primească, domnule primar, promovarea pe care au 

luat-o. Și cealaltă problemă, iarăși, poate găsim o soluție în privința celor 62 de persoane 

de la Direcția Spații Verzi, de la domnul Șolot, ca și acele persoane să-și intre în atribuții, 

pentru că, cu siguranță, organigrama, trebuie să fim realiști, mi-e greu să cred că va trece 

în perioada următoare.   

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Are cuvântul domnul primar. 

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

bucur domnule viceprimar, că îmbrățișați punctul meu de vedere. Așa am menționat și la 

ședințele anterioare: avem o prioritate, iarăși, o lege de respectat, niște obligații legale de 

respectat față de acești oameni care au promovat examenele de concurs și care sunt 

îndreptățiți să primească niște sume aferente noii trepte ierarhice. Pe de altă parte, 
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domnule viceprimar, nu am cale legală să fac prin dispoziție acest lucru. Reiterez faptul că 

la Direcția de Salubritate este o situație specială, sunt oameni care sunt cursați și acum, 

datorită acestei… blocaj…acestui blocaj al organigramei, sunt ținuți în continuare 

muncitori necalificați. Sunt o serie de obligații legale pe care trebuie să le facem, o serie 

de obligații în conformitate cu proiectele europene. Vă garantez că voi continua și vă voi 

prezenta în ședința următoare absolut toate obligațiile legale cu privire la această 

organigramă. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Îmi permiteți, domnule președinte, o întrebare ? 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Da, cum să nu, domnule Stan. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Nu sunt foarte priceput în organizarea de concursuri 

și, mă rog, secvențialitatea etapelor. Aș avea un…mi s-a părut așa, cumva, așa, nefiresc să 

organizezi concursuri pentru posturi care nu sunt aprobate. Înțeleg că asta s-a întâmplat. 

Primăria a organizat concursuri pe o schemă neaprobată. 

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

domnule Stan, haideți să vă explic. Nu. Cariera funcționarului public permite ca la 

anumite intervale de timp aceștia să dea un examen pentru promovare, astfel încât ca să 

treci…Postul există și a existat întotdeauna, funcția diferă. La fel cum dumneavoastră 

puteți să treceți în cariera didactică de la profesor suplinitor prin toate gradele, așa și 

funcționarul public și cel contractual are dreptul, potrivit legii, de avansare. Deci postul 

există, nu,…a fost și va fi întotdeauna. Diferența va fi titulatura lui sau gradul și salariul. 

De abia acum putem vorbi de niște promovări, nu cum a fost la o ședință anterioară când 

au fost schimbate, tot în baza Codului administrativ, încadrarea de pe funcție contractuală 

pe funcție publică,  fără să se schimbe elementele postului respectiv: salarizare sau alte 

lucruri care să ducă spre promovare. Da, acum ne aflăm în fața unor promovări. Acești 

funcționari și salariați contractuali au susținut un examen și doar promovează. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Bun. Și totuși nu înțeleg condiționalitatea dintre a 

promova în urma unui examen pe care colegii dumneavoastră și partenerii noștri l-au 

adjudecat, nu, de ce nu-i promovați ? De ce condiționați promovarea lor de organigramă? 

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

că… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Scuzați-mă… 

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

dreptate. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- O ultimă nelămurire. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Logica dumneavoastră e bună. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- S-au făcut promovări și în ultimii trei ani și jumătate 

fără o nouă organigramă. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Întotdeauna… 

Domnul Consilier Gabriel STAN – Eu pun o întrebare nefiind specialist. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Întotdeauna… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Scuzați-mă, lăsați-mă să-mi termin ideea. 

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

înțeles.  

Domnul Consilier Gabriel STAN – Mulțumesc. Merg pe un fir logic. Dumneavoastră ați 



16 
 

invocat sistemul de învățământ. Păi nu devii titular decât dacă ai post. Devii titular și fără 

post. 

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

gradele vi le dați ? 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Nu există…nu e nici un fel de condiționare. 

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

exact asta e aici. E vorba de grade, domnul meu. Gradele…postul îl aveți. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Și iarăși, vă rog frumos, nu înțeleg. Este o expresie 

care tot ni se servește din toate părțile pe tavă: sunteți obligați să votați așa. 

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

n-am spus eu… 

Domnul Consilier Gabriel STAN – Nu, nu, nu, în ultimele ședințe, în ultimul timp, 

inclusiv în legătură cu proiectul SOMA, acum cu organigrama. Suntem amenințați, asupra 

noastră stă o sabie, nu știu a cui: sunteți obligați să semnați… să votați, aveți obligația să 

votați, trebuie să veniți, trebuie să votați. Nu. Trebuie să votăm așa cum ne dictează 

conștiința. Votăm într-un fel sau altul, ne abținem sau nu, propunem sau nu amendamente. 

Venim aici și suntem supuși permanent amenințărilor: sunteți obligați, dacă nu faceți așa, 

veți păți asta. Ce înseamnă asta ? Unde suntem aici ? Suntem la un tribunal ? Acolo sunt 

judecătorii și aici este plebea care trebuie să suporte amenințările, nu înțeleg. Nu mi se 

pare normal. Eu nu vreau să mai fac parte din această ecuație. Tot timpul sunt aici 

amenințat: sunteți obligați să votați organigrama, sunteți obligați să votați amendamentul 

SOMA, sunteți obligați, sunteți obligați. Suntem obligați să ne facem datoria, doamna 

arhitect șef care zâmbește, nu știu de ce. Suntem obligați. Suntem obligați să venim la o 

ședință extraordinară, suntem obligați să venim la o ședință ordinară, suntem obligați să 

venim la trei ședințe de comisii. Amenințările astea care vin de la nivelul executivului 

sunt nefirești. Sunt absolut nefirești. Pe mine nu mă inhibă, să știți, nici un fel de 

amenințare. Sunt un om corect și curat. A veni aici și a fi permanent amenințat de 

executiv, inclusiv de domnul primar, este cel puțin indecent. Cineva invoca aici că sunteți 

obligați să veniți la ședințe. Da, oameni, dar ține de bunul simț. Nu suntem obligați să 

venim pe aceeași ordine de zi. Asta eu o consider bătaie de joc din partea executivului. O 

să spuneți că sunteți obligați să veniți pentru că, la locurile de muncă, oficial, nu vi se 

întâmplă nimic. Dar treaba nu ne-o face nimeni. E lipsă de management, lipsă de 

perspectivă, lipsă de viziune. Este bătaie de joc. Este absolut bătaie de joc. Cum vă 

permiteți să ne chemați în fiecare vineri cu aceeași ordine de zi ? Cum vă permiteți ? 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Dar nu v-ați ridicat și ați plecat, 

domnule Stan ? 

Domnul Consilier Gabriel STAN – Păi, aceeași ordine de zi… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- V-ați ridicat și ați plecat. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Luni, domnule președinte, luni o să fim chemați pe 

aceeași… Joi.. Cineva invoca comunit…. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- O să venim la ședință din nou. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Domnule președinte, cineva invoca băcăuanii și 

comunitatea. Păi râd de noi. Râd de noi. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Păi v-ați ridicat și ați plecat și    

ne-au rămas trei puncte pe ordinea de zi pe care nu le-am analizat. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Păi, domnule președinte, eu vă invit, personal, să 

votați pe un buletin care are semne pe el. 
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Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule, în două minute s-a 

refăcut…s-au refăcut aceste buletine de vot. Aceste semne nu le-a făcut politicul. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Păi, tocmai, domnule președinte, luați…vă rog să 

urmăriți luările mele de cuvânt de la începutul mandatului, când buletinele de vot și 

expunerile de motive erau pline de greșeli. De fiecare dată suntem obligați să îndreptăm 

erori materiale. Și tot noi suntem vinovați. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Păi nu că sunteți vinovați. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Păi și atunci, dumneavoastră acceptați să votați… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Nu se putea cere o pauză de trei 

minute să se facă…cum am mai făcut-o ? 

Domnul Consilier Gabriel STAN- A treia oară ? Domnule… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Stan… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Domnule președinte… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ-…am voie să vorbesc. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Domnule președinte, ce se întâmplă aici frizează 

ridicolul. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ – Nu, păi… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Cum nu, așa este. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- La orice vă ridicați și plecați. La 

orice. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Nu la orice. Stăm aici și ce facem ? Dezbatem nimic. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ – Dezbatem organigrama care-i 

foarte importantă pentru cei 46 de oameni. Avem liderul de sindicat aici și o să dăm în 

judecată și primar și consiliul local și pe toți. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Domnule președinte și stimați colegi, era foarte 

importantă organigrama, așa cum spunea și colegul Ghingheș, dar ca proiect politic și 

administrativ la începutul unui mandat, nu la sfârșitul lui. Concursuri, inclusiv pentru 

informaticieni, clamați aici că n-aveți doi informaticieni din trei posturi. De ce nu 

organizați concurs pentru ei ? 30 de zile durează, aveți posibilitatea. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Stan, am înțeles punctul 

dumneavoastră. Are cuvântul domnul primar. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Punctul meu de vedere este următorul: suntem în 

focul unei bătăi de joc permanente. Am înghițit-o și pe asta. A treia vineri consecutiv cu 

aceleași proiecte. Pe timpul cui ? Pe timpul cui ? Pe banii cui ? Pe energia cui ? Pentru ce? 

Dați-mi o explicație rezonabilă, logică. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- …și ați plecat. Asta-i toată chestia. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Lăsați-mă cu plecatul. Păi normal că pleci, că nu poți 

să stai în fiecare vineri în sala de ședințe de consiliu local, doamna arhitect șef. Zâmbiți, 

aveți o atitudine văd, foarte…foarte deferentă, așa. Un fel de miștocăreală de asta, 

permanentă, la adresa noastră și a cetățenilor. Serios, foarte serios. Vorbiți cu…vorbiți 

cu…Știți ce mi s-a spus, apropo de asta, că n-am vrut să ajung la o discuție de genul 

acesta. Am trei proiecte care stau în mapa primarului. O colegă de-a dumneavoastră mi-a 

zis: ”Nu vă obosiți, domnule consilier, trimiteți proiectele pe contact@primărie.ro”. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Da. Domnule Stan, cred 

că…Domnule primar, aveți cuvântul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri locali, repet, fără 

a intra în vreo polemică politică cu cineva, eu îmi cer scuze că în fiecare vineri vă chem la 

mailto:contact@primărie.ro
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muncă… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Domnule primar, nu trebuie să vă cereți scuze, 

trebuie să vă eficientizați… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu v-am întrerupt, domnule Stan. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Nu mă interesează. Trebuie să vă eficientizați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu vă interesează, dați-vă demisia, sunteți consilier 

local. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Vă bateți joc… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sunteți consilier local și trebuie să munciți. Pentru 

comunitate. În cazul în care nu…vă dați seama. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Sintagma ” a munci” acolo trebuie să fie, nu la noi. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Stan… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dumneavoastră nu trebuie să munciți ? 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Stan, v-am lăsat să 

vorbiți cât ați dorit. Vă rog să respectați cuvântul celorlalți, da ? Are cuvântul domnul 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, repet. Doamnelor și domnilor consilieri 

locali, îmi cer scuze că vă chem la muncă în fiecare vineri. În mod normal, ritmicitatea 

ședințelor de consiliu local este o dată pe lună. Ședința ordinară. Dar, pe de altă parte, 

legea spune foarte clar că ori de câte ori este nevoie, primarul poate convoca consiliul 

local în ședință extraordinară. Dat fiind faptul, și aici vreau să rețineți foarte bine, nu ați 

fost amenințați sub nici o formă, nu v-a amenințat nimeni. Sunt o serie de obligații legale 

pe care trebuie să le complinim, obligații legale care decurg din niște acte normative. Nu 

are nimeni de ce să se simtă amenințat dacă respectă legea. Pe de altă parte, sunt obligat să 

convoc consiliul local, acesta este atributul legii, în baza legii, ori de câte ori consiliul 

local trebuie să ia act sau trebuie să dezbată niște probleme care decurg din lege. Legea 

mediului ne obligă să facem ceva, Codul administrativ ne obligă să facem organigrama, că 

la începutul mandatului, că la finalul mandatului, că peste o lună, peste cinci. Că-i o lună 

și dacă într-o lună se simte ceva mai bun, prin niște promovări, cu atât mai mult nu trebuie 

să vă simțiți lezați sub nici o formă de faptul că muncim pentru comunitate. Ăsta este job-

ul nostru. Noi, dumneavoastră, trebuie să venim în fața consiliului local… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Da, domnule primar, dar să muncim eficient. Aici e 

singura noastră problemă: că nu muncim. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu v-am întrerupt, domnule Stan. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Nu mă interesează că nu m-ați întrerupt. Eu vorbesc 

foarte rar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dumneavoastră ați ieșit… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Și nu am intrat niciodată în polemică cu 

dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …ați ieșit un pic din coperți. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Trebuie să muncim eficient. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar nu trebuie să vă enervați că vă chem la muncă. 

Nu trebuie să vă enerveze. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- V-am zis, trebuie să… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Faptul că trebuie să dezbateți ceva… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Sintagma ”a munci ” trebuie s-o calibrați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu trebuie să vă enerveze faptul că vă prezint 
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fap…toate aceste chestiuni care decurg din lege. Sub nici o formă. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Maniera în care o prezentați… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dumneavoastră… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Maniera în care o prezentați este jignitoare… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Maniera… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- …și amenințătoare, să știți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- …este aceeași pe care am avut-o de fiecare dată 

când dumneavoastră ați venit cu ”n” proiecte și au fost supuse dezbaterii și au fost alocări 

financiare și multe alte asemenea chestiuni. Este absolut aceeași manieră. Dar realitatea 

este că, ori de câte ori consiliul local nu reușește să adopte hotărâri care să ne pună în 

situații legale sau ori de câte ori va fi nevoie pentru ca acest oraș să meargă înainte, 

dincolo de răzbunările mici, politice, ale unuia sau ale altuia, voi convoca consiliul local 

cu orice risc, cu riscul de a supăra, cu riscul de a deranja de la activitatea cotidiană 

liniștită, pentru că suntem la muncă. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- O să riscați, domnule primar să vă treziți cu sala 

goală și intrați în ridicol, să știți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nici un fel de problemă… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Nu mai e mult până acolo. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dumneavoastră veți intra în istorie, domnule 

istoric. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Stan, domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dumneavoastră veți intra în istoria acestui oraș ca o 

pată neagră. Cei care nu muncesc. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- …haideți să sistăm… 

Domnul Consilier Gabriel STAN- Și dumneavoastră, dar pe baricada de pe partea 

aialaltă, să știți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Cei care nu muncesc. Eu deja mi-am făcut datoria 

față de oraș. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sunt împăcat. Iar prin ceea ce fac, convocându-vă 

la muncă, să mi se reproșeze că vă convoc la treabă, e un pic prea mult. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule primar, domnul Irofte  

s-a înscris…doamna…urmează doamna Breahnă. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Domnule primar, eu aș vrea să fac un 

amendament. Având în vedere că văd că majoritatea…doamnă, vă rog, nu…vă rog foarte 

mult, nu v-am întrerupt, lăsați-mă…Nu știu ce aveți cu mine, domnule. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Haideți să nu ne întrerupem. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Văd că  colegii noștri într-adevăr se abțin, eu aș 

veni cu un amendament. Domnule, să votăm această organigramă pe compartimente, pe 

direcții. Adică spun aceasta eu, care am fost, care vorba aia, am fost 15 ani salariat ca 

inspector, ca tehnician în cadrul Direcției Spații verzi - Salubritate. Eu știu ce probleme 

deosebite sunt acolo. Deci în 1998…În prezent noi lucrăm la capacitate de 30 % cu un  

număr de muncitori și noi trebuie neapărat să aprobăm această…la Spații verzi- 

Salubritate. Nu sunt muncitori și spun acest lucru...Eu am fost nevoit și mi-am dat seama 

că sunt…domnule secretar, mă ascultați?  Eu am fost nevoit din 2016 până în 2018 să ajut 

primăria având în vedere sesizările locatarilor atât scrise cât și verbale care au venit în 

audiență, să ajut compartimentul Spații verzi- Salubrizare să mă duc eu pe teren cu doi 
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oameni care i-a angajat primăria. Eu nu am știut inițial…mă duceam pe teren și îmi fac 

sfânta cruce, strângeam eu…dar vă rog, nu vorbiți…eu strângeam… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna Breahnă, doamna 

Breahnă, haideți să ascultăm… 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- …eu strângeam deșeuri din spatele… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ-Auziți, domnule…vorbiți, domnule 

Irofte, vă rog să vorbiți în microfon pentru că au dreptate, nu se aude. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Eu vorbesc din suflet și de aia vorbesc… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Vorbiți în microfon domnule Irofte, vă rog frumos. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Pentru că nu se aude și au dreptate 

colegii. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu se 

aude, asta-i problema. Dați drumul la microfon. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- E dat, e dat. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Bun. Și de aia eu propun măcar să aprobăm 

organigrama la Spații verzi – Salubritate, să angajăm oameni, domnule. Noi lucrăm la 

nivel de …față de numărul necesar, domnule. Și față de …dumneavoastră știți, poate 

colegii dumneavoastră nu-și dau seama, dar eu la ora actuală sunt cercetat pentru că am 

ajutat Spații verzi - Salubritate să lucreze cu acei muncitori, domnule.  

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu ne interesează. 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE -Nu vă interesează, eu am muncit pentru 

comunitate. Nu vă interesează, eu am muncit ca să fie curățenie în orașul Bacău, 

domnule… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna Pravăț… 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE-…și acum am proces pentru că…și n-am angajat 

oameni… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Lăsați-l. Păi dar domnul Stan a 

vorbit cât ați vrut dumneavoastră. De ce nu respectăm și pe alți colegi ? 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Rugămintea mea: să votați acest amendament 

măcar pe direcții…Spații verzi…să angajăm oameni. Nu se poate, lăsăm Salubrizarea fără 

oameni, domnule. Și alții să fim judecați și condamnați. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Corect. Are cuvântul… 

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Muncesc corect pentru această… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- S-a înscris doamna Breahnă 

înaintea dumneavoastră, domnule viceprimar. Doamna Breahnă, aveți cuvântul. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- O să iau cuvântul dacă nu 

sistăm discuțiile, când va fi domnul primar în sală. Pentru că doream să-l întreb ceva legat 

de organigrama supusă aprobării. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnul viceprimar Dragoș Ștefan. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Da, vorbesc și fără domnul primar că 

oricum nu mă ascultă. Domnule secretar, cred că dumneavoastră ați putea să ne lămuriți 

aici. De trei ani jumătate de când suntem la acest consiliu local au mai fost promovări ale 

colegilor. Da? Au fost ele trecute prin proiect de hotărâre de consiliu local? De ce acum 

nu se mai poate ? De ce încercați să ne legați cu organigrama ? 

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

fiecare dată… 
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Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- S-a modificat organigrama de fiecare 

dată, domnule secretar? S-a modificat organigrama la fiecare promovare? Nu. Acești 

colegi au fost promovați printr-un proiect de hotărâre. Și-l rog pe domnul Anasie și pe 

domnul Huluță să susțină acești colegi și să primească promovarea. Pentru că sunt lideri 

de sindicat, domnule Huluță, de asta vă spun. Pentru că până acum s-a făcut pe proiect de 

hotărâre, nu pe organigramă. Eu nu-mi aduc aminte…  

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

același lucru ce spuneți dumneavoastră, domnul meu. E același lucru. Pe proiect de 

hotărâre. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Păi de ce nu faceți un proiect de 

hotărâre pentru promovări ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Și ăsta 

ce e acum, nu-i proiect de hotărâre ? 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Fără organigramă, domnule secretar. 

Tocmai asta vă spuneam: lăsați organigrama și faceți un proiect de hotărâre pentru 

promovarea colegilor. Cum ați făcut anterior. 

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

ca să vă lămuresc? Fiecare promovare a avut ulterior un proiect de hotărâre prin care s-a 

modificat statul de funcții. Este obligatoriu. Dumneavoastră mă întrebați acum dacă a fost 

un proiect. Da, de fiecare dată a fost un proiect de hotărâre. Ce proiect de hotărâre vreți ? 

Aici s-a făcut prin organigramă, se aprobă statul de funcții și organigrama. De asta 

motivația acestui proiect de hotărâre: sunt două.  

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Domnule, lăsați organigrama mare, hai 

să rezolvăm cu aceste promovări. Faceți un proiect să rezolvăm cu cei 46 de colegi. 

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

dar proiectul asta conține…și asta conține. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Păi nu ”și asta”. Păi nu, lăsați 

organigrama mare și facem proiectul doar pentru cei 46 de colegi să-și primească oamenii 

drepturile așa cum trebuie. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Adică tot modificăm organigrama. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Dar o modificăm pentru 46 de colegi, 

domnule primar, nu organigrama mare. Pentru că în organigrama mare sunteți convins că 

suntem prinși în consiliul local cu trecerea ei, da ? 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Și pentru cei de la Salubritate nu 

mai schimbăm ? 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Sunt soluții și acolo, dar dacă vă 

aplecați, o să vedeți că o să găsiți soluții. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-  Care sunt alea, domnule viceprimar ? Dați-ne 

soluțiile și noi… 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Domnule primar, n-ați fost în sală. Până 

acum toate promovările care s-au făcut în trei ani jumătate le-am făcut fără să schimbăm 

organigrama mare ? Da sau nu ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Absolut întotdeauna s-a modificat statul de funcții, 

domnule. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Păi nu organigrama, domnule primar, 

haideți să lăsăm acești colegi să-și intre în drepturi, că nu e moral din partea 

dumneavoastră ca acești colegi, din luna iunie  să piardă niște bani pentru că suntem noi 



22 
 

orgolioși și consiliul local și nu trecem organigrama mare. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule Ștefan… 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Haideți să facem promovările cum  

le-am făcut și până acum. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule Ștefan, organigrama, dacă ne uităm la definiția din Codul administrativ, 

reprezintă, este reprezentarea de fapt, schematică, a ierarhiilor și a statului de funcții. 

Dumneavoastră nu puteți aproba organigrama fără să aprobați statul de funcții. Sunt două 

lucruri indivizibile, domnule Ștefan. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Bine, dar o să hotărască instanța, pentru 

că toți cei 46 de colegi vor merge în instanță și o să vedem ce spune instanța, dacă aveți 

dreptate dumneavoastră sau ei. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule…, are cuvântul domnul 

viceprimar Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Da, bună dimineața. Încercați să ne țineți 

într-o confuzie totală. Confundați modificarea organigramei cu schimbarea organigramei. 

Noi am avut multe cazuri în mandat în care am modificat organigrama. Vă amintesc unul 

celebru: prin hotărârea 466 din 27 noiembrie, deci acum un an, v-ați permis, ați desființat 

la Administrația Piețelor două posturi de muncitori necalificați și ați înființat două posturi 

de inspectori de specialitate ca să le faceți cadou la niște persoane mult dorite și susținute. 

Atunci am comentat și ați făcut o mare greșeală. Activitatea de curățenie sau ce se vede 

ceva în urma unui om, e muncitorul necalificat. Inspectori de specialitate la Piață la ora 

actuală sunt 11 și vă pot spune că atribuțiile se suprapun cam în proporție de 80%. Deci, 

atunci ați venit în fața noastră cu o hotărâre de consiliu local de modificare. Am    

acceptat-o. S-au făcut niște promovări, treceri de personal contractual în funcționar public. 

Ați venit în fața noastră, le-am aprobat. Am modificat doar organigrama, nu am schimbat-

o. Astăzi veniți în fața noastră că vreți să vă rezolvați niște probleme. Să distrugeți pe 

câțiva care sunt incomozi și să promovați pe câțiva care îi considerați mari parteneri și 

mari specialiști. Este mai greu de făcut. Ceea ce veniți dumneavoastră și spuneți de 

obligativitate, nu există. Mai ales la sfârșit de mandat. Se urmărește cu totul altceva. Și așa 

fiind, eu vă pun o întrebare: ați făcut organigrama, spuneți dumneavoastră, obligați de 

Ordonanța de Guvern 57/2019. Am văzut acolo, Cabinetul primarului sau primarul 

îndeplinește condiții să aibă un cabinet format din opt persoane. Dar, la același articol 123 

ați uitat să vă uitați și mai jos  că și viceprimarul, chiar dacă pentru dumneavoastră e o 

certitudine - nu mai există viceprimari, îndeplinesc condiții să aibă cabinet, de la unu la 

trei persoane. Nu ați vrut să o luați în considerare. Măcar trebuia să o luați pentru 

viitorul…sau viitorul mandat, chiar dacă o fi al dumneavoastră, o fi al altuia. Dar dacă 

vreți să faceți o organigramă corectă, faceți-o corectă, o nouă organigramă. Iar ceea ce tot 

trâmbițați și aduceți carne de tun niște muncitori necalificați, acolo nu necesită decât 

modificarea organigramei. La ora actuală este un capitol de ”Muncitori necalificați”, iar 

acolo faceți o acoladă și scrieți: muncitori necalificați și muncitori calificați și acei oameni 

care au îndeplinit condiții să intre în drepturi, prin modificarea organigramei și nu altă 

organigramă. Nu mai spun de celelalte chestii pe care le-ați făcut. Nu știu de ce Direcția 

de persoane…Evidența Persoanelor ați luat-o din subordinea Consiliului Local și ați dus-o 

în subordinea secretarului. Același lucru îl faceți și cu Autorizările. Ce tangență are 

secretarul primăriei cu autorizările taxiurilor ? În cel mai rău caz, trebuiau duse la Arhitect 
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Șef, unde sunt și autorizațiile de construire  și așa mai departe. Deci, încercați să ne duceți 

într-o eroare. Încercați, de asemenea, să forțați nota și să aduceți acei muncitori 

necalificați în sală, care îndeplinesc condiții de a fi muncitori calificați. Deci, nu necesită 

și îl rog pe domnul Barbu…nu e…eu îi apreciez activitatea, să întrebe și la alți specialiști 

în Resurse Umane cum poate fi rezolvată problema acelor muncitori. Ei nu trebuie să 

fie…să fie…eu știu, efectul sau consecința unor neînțelegeri în consiliul local. Ei trebuie 

să intre în drepturi, îndeplinesc condiții, eu i-am susținut în totalitate, am avut diverse 

discuții cu ei, am avut diverse discuții cu domnul director Șolot, s-a înțeles aspectul și acei 

oameni nu trebuie să sufere. În rest, o nouă organigramă, eu zic, domnule primar, 

domnule secretar,  să lăsăm pentru viitorul executiv. Nici nu mai e mult, aproape nici nu 

mai poate fi pusă în aplicare. În afară de faptul că bulversăm încă odată aparatul executiv 

al primăriei, nu reușim nimic. Vă mulțumesc. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnul primar are cuvântul. 

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

de a da cuvântul unui angajat din aparatul propriu al primarului pentru a răspunde tehnic 

la aceste chestiuni, evident, iarăși multă poveste politică, multe aberații politicianiste,      

n-am  …nici n-am să le dau crezare. Pe de altă parte, domnule viceprimar, cu tot respectul 

care vi-l port și toată sinceritatea, la câte atribuții aveți, dacă mai aveți nevoie și de un 

consilier să vă ajute, înseamnă că treaba-i bună. Domnule Barbu, vă rog. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Ăsta-i motivul de n-ați respectat 

Ordonanța ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu zic să nu vă mai jucați cu cuvintele mari. 

Rămân pe stenogramă. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Ăsta-i motivul ? Da, domnule primar, să 

rămână înregistrat. Acesta-i motivul ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ați spus destul. Vă urez succes în continuare. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dumneavoastră… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Da. Are cuvântul domnul Barbu. 

Domnul Ion BARBU, Șef Serviciu Managementul Resurse Umane și Administrativ - 

Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să mă exprim aici în fața 

dumneavoastră vizavi de oportunitatea și necesitatea acestei organigrame. Practic, deși 

este a patra oară când este pusă pe ordinea de zi, este prima dată când facem…avem o 

discuție vizavi de textul, conținutul și prevederile noii organigrame. Se motivează foarte 

mult necesitatea prin prevederile Codului administrativ care este imperativ în ceea ce 

înseamnă transformarea unor posturi, dar pentru realizarea acestei organigrame noi am 

ținut cont de 16 acte normative care vin și reglementează anumite aspecte de natură 

procedurală, precum și de faptul că potrivit Ordonanței 21 din 2011 avem o restricționare 

a numărului total de salariați pe care noi îi putem avea în cadrul instituției. Practic, 

realizarea organigramei prezumă crearea unui echilibru destul de subtil între restricțiile pe 

care prevederile legale le impun aparatului de specialitate al primarului și al unităților 

subordonate consiliului local și necesitățile fiecărei direcții în parte, de personal, pentru a 

realiza în bune condiții activitatea. Cred că realizarea acestui echilibru a fost motivul 

pentru care organigrama nu s-a realizat până acum, în cei trei ani jumătate și-mi aduc 

aminte, ilustrul meu antevorbitor, domnul profesor Stan, spunea că s-au chinuit șase luni 

de zile după preluarea mandatului ca să realizeze organigrama și n-au ajuns la nici o 

finalitate. Nu este un lucru ușor și mulțumesc domnului viceprimar Scripăț pentru 

recomandarea de a discuta cu alți specialiști. Am suficienți specialiști în compartimentul 
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propriu, am posibilitatea să contactez oricând am nevoie specialiști, chiar…Rugămintea 

mea este următoarea: întrebările…eu mi-am exprimat la un moment dat intenția de a 

organiza o dezbatere pentru a clarifica multitudinea de aspecte de natură procedurală și 

juridică care țin la realizarea, care au condus la realizarea acestei organigrame și de care a 

trebuit să ținem cont. Problema de promovare a personalului este simplă, se poate realiza 

și fără modificarea organigramei, numai prin modificarea statului de funcții, deși ca 

titulatură prezumă același lucru, însă nu puteam să venim cu două proiecte subsecvente în 

fața dumneavoastră, în aceeași ședință de consiliu. Pe de altă parte, transformarea 

posturilor de muncitori necalificați în muncitori calificați este o procedură care are cu 

totul altă relevanță și nu mă deranjează faptul că persoane care nu sunt de specialitate 

reiterează problema asta într-un mod fals, pentru că  nu putem să cerem…, fiecare avem o 

pregătire, o specializare, în domeniu. Rugămintea mea este să aveți în vedere faptul că 

această organigramă vine și elimină niște elemente de procedură, niște disfuncționalități în 

activitatea aparatului propriu generate de alte hotărâri ale consiliului local care s-au 

adoptat în ultimii ani. Practic, precedenta organigramă datează din februarie 2014. Pe de 

altă parte, procedura de reorganizare a instituției se poate realiza la minim șase luni. Dacă 

cineva poartă grija următoarei administrații, este simplu de înțeles că în luna mai a anului 

2020 sunt îndeplinite condițiile pentru a proceda la o nouă remodelare a acestei 

organigrame. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări, eu vă stau la dispoziție. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Sistăm sau mai luați cuvântul ? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Domnule Barbu, m-aș fi așteptat concret 

să răspundeți.  

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și eu aș fi… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- În Ordonanța 57 spune clar: 

”Viceprimarul are un cabinet propriu”. Nu spune dacă viceprimarul e bun, e slab, e agreat 

sau nu. Trebuia să apară în organigramă și acea căsuță ? Aici nu se negociază. Negocia 

ordonanța ? 

Domnul Ion BARBU, Șef Serviciu Managementul Resurse Umane și Administrativ - 

”Poate organiza”. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Cum ? 

Domnul Ion BARBU, Șef Serviciu Managementul Resurse Umane și Administrativ - 

Deci textul este la modul acesta :”Se poate crea…organiza această structură.” 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu. Ați citit ? Să vă citesc articolul ? 

Domnul Ion BARBU, Șef Serviciu Managementul Resurse Umane și Administrativ - 

Ia, citiți-l, vă rog frumos. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Ținem colegii…”se poate organiza”. 

Ținem colegii și pierdem timp. Credeți, întâmplător s-a făcut ca o primărie are nevoie și 

de doi viceprimari ? Că nu-i agreează primarul ? Că le ia drepturile ? Că-i subminează ? 

Acesta-i un alt atribut al primarului. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Eu vă propun să sistăm și să 

trecem la vot… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu..o singură…Domnule.. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Da, doamna Pravăț. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule președinte, știți 

că-mi rezervasem dreptul să iau cuvântul. Era domnul primar ieșit din sală… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Da, sigur. 
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Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu vreau să vă întreb, 

domnule primar, dacă organigrama… Aș vrea un răspuns cu ”Da” și ”Nu”. Dacă 

organigrama pe care o avem astăzi la mapă se bazează strict pe necesitățile de creare a 

unor noi funcții impuse de către Codul administrativ, pe anumite necesități stringente 

care rezidă din acele transformări de la Spații verzi de posturi, pe promovări. Deci, dacă 

această organigramă se fundamentează strict pe aceste aspecte sau dacă nu. Mulțumesc. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Are cuvântul domnul primar.   

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păcat că nu se poate răspunde cu ”Da” sau ”Nu” că 

în administrație nu suntem la Parchet, cu ”Da” sau ”Nu”. Unul dintre elementele 

principale, oameni buni, pentru această organigramă este crearea de 60 de locuri, de 

posturi noi la Direcția de Salubritate. Această Direcție care face curățenie în oraș, care 

tunde iarba, care tunde cei 1000 de km de gard viu, acei oameni care taie pomii, acei 

oameni care mătură. De asemenea, sunt o serie de obligații legale pe care le avem și o 

serie de modificări în conformitate cu legea. Mai sunt modificări pe care trebuie să le 

facem în conformitate cu proiectele europene asumate și votate inclusiv de 

dumneavoastră, și câștigătoare. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și ați venit cu o propunere 

doar în acest sens ? Știți foarte bine că răspunsul este ”Nu”, domnule primar și ca atare, 

pentru a nu ne acuza de lipsă de bună credință, vă rog frumos, remodelați, ca să folosesc 

un concept expus mai devreme de domnul Barbu. Remodelați această organigramă astfel 

încât ea să fie fundamentată pe necesități stringente care rezidă din referențialul aferent, 

da, și pe nevoia de optimizare a activității. Strict pe aceste considerente. Și atunci, repet, 

abordarea grupului politic va fi cu siguranță alta. Grupului politic PSD. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu repet: o 

remodelăm, nu-i nici un fel de problemă. V-am și invitat, domnul Barbu v-a invitat să 

discutăm pe această organigramă de mai multe ori. Această organigramă este făcută,      

v-am zis sub ce auspicii. Nu o iau eu și o duc acasă, nu mi se întâmplă mie vreo mare 

fericire, nu se întâmplă vreo mare bucurie în zona mea. E vorba de eficiența și de 

obligațiile legale, atât. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Domnule primar, dar vă contraziceți 

grav. De doi ani de zile ne tot spuneați că nu mai vreți măturători la Spații verzi, să vină 

Societatea, să-i ducem acolo  că noi n-avem nevoie să plătim măturători la Spații verzi, la 

aparatul primăriei. Acum vreți măturători la primărie. Să înțeleg că între timp v-ați 

răzgândit sau v-ați dat seama că legislația nu ne permite, domnule primar ? Eu am avut o 

discuție aplicată cu domnul Barbu, am înțeles, organigrama trebuie într-adevăr 

modificată pentru că sunt acolo servicii care nu mai aparțin de noi și știți foarte bine că 

nu mai avem nici străzile, nu mai avem nici serviciul de cimitire, pentru că am făcut 

delegare, stimați colegi consilieri, către Societatea de Servicii Publice, dar cum ne puneți 

să votăm organigrama când dumneavoastră ne-ați spus doi ani de zile la fiecare ședință că 

veți face organigramă suplă, că trebuie mutați muncitorii acolo, că aveți nevoie de 

specialiști aici și că nu plătim noi măturători la Spații verzi, că trebuie să meargă la 

Societate să aibă salarii bune, că nu putem să-i ținem pe salariul mediu pe economie. Și 

acum veniți și ne spuneți că vreți măturători la Spații verzi. Iar 388 de angajați la Spații 

verzi. Păi explicați-ne ce s-a întâmplat între timp. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnul primar are cuvântul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă mulțumesc din tot sufletul că ați decis în final, 

după trei ani de zile, să…sau nu, scuze, după doi ani jumătate, să vă implicați din nou în 
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activitatea primăriei. Dacă ați fi fost atent, inclusiv la o serie de documente interne, la 

certificările pe care le-am obținut, ați fi văzut foarte clar și inclusiv la hotărârile de 

consiliu local pe care unele le-ați și aprobat, că noi am decis inclusiv efectuarea unui 

studiu cu privire la externalizarea acestui serviciu. Externalizarea serviciului de 

salubritate către o societate privată. Pe de altă…pe modelul unor orașe în care au început 

să presteze în acest fel. Pe de altă parte, costurile care au fost prezentate în acel studiu, 

studiu pe care vi-l poate pune la dispoziție domnul director Șolot, au relevat faptul că este 

o cheltuială foarte mare, în contextul în care acest serviciu va fi externalizat. O cheltuială 

pe care Municipiul Bacău, la forma actuală sau la parametrii financiari pe care i-a 

suportat în ultimii trei ani de zile, până acum o lună, sperăm că acum va fi diferit, nu și-i 

putea permite. Fapt pentru care atunci a trebuit să regândim întregul sistem pentru ca 

aceste posturi de salubriști să fie în continuare  în subordinea directă a Primăriei Bacău. 

Mai mult decât atât, pot să vă informez că toate aceste măsuri pe care le-am prezentat 

spre aprobare au fost luate în conformitate cu dispozițiile legale și după o analiză foarte 

atentă a tuturor posibilităților pe care le avem. Pe de altă parte, niciodată Societatea de 

Servicii Publice nu poate să vină să facă salubritate în oraș. Are alte atribuții legale și se 

încadrează sub auspiciile unui alt serviciu. Discutăm de Ordonanța 71 și de Legea 51. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Măi, eu înțeleg că nu mai sunt 

discuții pe acest subiect. Domnule Dragoș, pentru că mi-ați pomenit numele, sunt dator. 

Am înțeles că vreți să fiți primar, dar lider de sindicat am înțeles că nu vreți să fiți. Să 

știți că urmăresc… 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Domnule Huluță, nu vreau să fiu. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- …urmăresc, împreună cu domnul 

Anasie, de când acești oameni au dat examen și la fiecare discuție a fost să le rezolvăm 

problema și sper, eu sper și …doamna Pravăț a fost foarte concisă în ultima intervenție, 

eu sper să venim cu o organigramă strict pe necesitățile pe care le avem și joi să treacă 

aceasta și să le facem, nu un cadou, dar să le recunoaștem concursul și să le recunoaștem 

meritele pe care le au acești 46 de salariați și nu numai și salariații necalificați care au 

făcut cursurile necesare și trebuie să li se recunoască și lor aceste drepturi. Eu aș vrea să 

se sisteze aceste discuții și să supunem la vot organigrama, însă, stați un pic, că eu am 

reținut aici un amendament pe care l-a făcut domnul Irofte și trebuie să ținem cont de 

acest amendament. Domnul Irofte a spus atunci că această organigramă să se voteze pe 

Direcții. Sunt obligat ca președinte de ședință să pun spre aprobarea dumneavoastră acest 

amendament. 

Cine este pentru ? 

Împotrivă ? 

Abțineri ? 

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   
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Cu 3 voturi ”pentru ” și 11 abțineri amendamentul domnului consilier Irofte Dumitru nu a 

trecut. 

 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Rog pe domnul secretar să supună 

la vot proiectul în forma în care v-a fost prezentată. 

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

este pentru ? Pentru aprobarea organigramei. 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

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 absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        ieșită din sală   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   x 

 TOTAL 3 - 11 

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   
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Cu 3 voturi ”pentru ” și 11 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. 

 

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a 

prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  modificarea HCL nr. 

370/2017 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în 

calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE 

ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

un  proiect care a mai fost pe ordinea de zi. Rog consiliul local să-și exprime opțiunea. 

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 (1, 3 și 5) și avizele nefavorabile (2 

și 4) la proiectul de hotărâre. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Discuții asupra proiectului dacă 

sunt? Nefiind discuții se trece la procedura de vot secret.  

Doamna Consilier Ioana – Raluca DINU- S-a procedat prin vot secret, pentru 

exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 

370/2017 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în 

calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE 

ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                         1. Consilieri prezenţi -14 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat -14 
 
Nr.    

crt.              PREVEDEREA CARE S-A  VOTAT 

          NUMĂR VOTURI 

PENTRU  ÎMPOTRIVĂ 

+ABȚINERI  
 NULE 

1.  Art. 1. Se modifică art. 3 al HCL nr. 370/ 2017 în 

sensul că se înlocuiește dl. Lucian Bogdănel din 

calitatea de reprezentant al municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Asociaților Asociației Grup 

Acțiune Locală ”Inovare și Dezvoltare Durabilă” 

Bacău, cu d-na Diana Marin – Arhitect Șef a 

Municipiului Bacău.-  

   5       9  0 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        ieșită din sală   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   x 

 TOTAL 3 - 11 
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Nu s-a adoptat 

2.  Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 370/ 2017 sunt 

și rămân în vigoare. 

 Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Serviciul Cabinet Primar și Agenția de Dezvoltare 

Locală Bacău.  

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului 

Municipiului Bacău, Agenţiei de Dezvoltare Locală 

Bacău, partenerilor din cadrul Asociației și 

persoanelor nominalizate la art. 1.   

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului 

Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru 

verificarea legalităţii. 

Nu s-a adoptat 

   5       9  0 

 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă 

Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a 

prezenta expunerea de motive la proiectul 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 

 

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

vorba de 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. Pentru orice fel de interpelare vă stă la dispoziție doamna director 

Diaconu. 

 

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 a Municipiului Bacău). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de 

hotărâre. 

Comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Discuții asupra proiectului dacă 

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: 
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Cu 3 voturi ”pentru ” și 11 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 

 

1. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi ”Diverse” 

 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ – Îl rog pe domnul director de la 

SOMA să ne prezinte situația ne aprobării sau aprobării acestui proiect. Domnule 

director, aveți cuvântul. 

Domnul Director al SOMA Bacău - Narcis DORU – Bună ziua. După cum bine știți, 

Legea 211 prevede obligația consiliului local de a încheia cu operatorul de salubrizare un 

act adițional la contractul în vigoare existent care să prevadă anumite chestiuni legate în 

principal de colectarea deșeurilor reciclabile. Din acest motiv, începând cu anul 2018 din 

luna august și până în august 2019 am transmis atât dumneavoastră, consiliul local, cât și 

primăriei un număr de șapte adrese în care am rugat ca primăria să își exercite această 

obligație legală. Din păcate, actul adițional a fost înaintat acum spre…sau nu acum, 

neapărat azi, dar spre surprinderea mea văd că acest proiect de hotărâre nu trece. 

Problema va fi stringentă. De ce ? Pentru că în acest an autorizația de mediu pe care 

societatea noastră o deținea a trebuit să fie reînnoită, iar la ședința de analiză tehnică ni  

s-a cerut să depunem pentru toate contractele de delegare, respectiv pentru toate cele 21 

de contracte pe care le derulăm în prezent, nu numai în municipiul Bacău, toate comunele 

care sunt membre și în ADIS și în proiectul ”Bacău plus 22 de comune”, să depunem 

actele adiționale. Toate celelalte localități rurale au făcut hotărâre de consiliu, au semnat 

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 absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        Ieșită din sală   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   X 

18. STAN GABRIEL   X 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   X 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   X 

 TOTAL 3 - 11 
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cu noi act adițional, l-am depus. Din păcate, municipiul Bacău, nu am ce depune. 

Începând cu data de cinci luna viitoare probabil, se emite autorizație fără ca municipiul 

Bacău să facă parte… să putem desfășura activități de colectare a deșeurilor municipale. 

Din acest motiv, nici dacă vom dori, indiferent că vom plăti o amendă, nu vom putea 

colecta nici un fel de reziduu, nici un fel de deșeuri municipale, nici măcar cele reziduale 

pentru că nu vom fi primiți în depozit. Deci, practic dacă până pe patru – cinci decembrie 

nu se va încheia acest act, se va sista colectarea. Noi am transmis acest lucru prin diferite 

adrese, am încercat, nu este propunerea noastră.  

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- S-a întrerupt, da ? 

Domnul Director al SOMA Bacău Narcis DORU -Actul adițional, forma, nu prevede 

decât tarife diferențiate prevăzute în Legea 211, lege care și-a început aplicabilitatea la 

întâi ianuarie 2019 și care a fost modificată, aplicarea ei, printr-o hotărâre de Guvern la 

31.06…07…06.2019. Deci, practic, de la acel moment  și nu știu dacă există vreun 

municipiu în țară sau oraș care să nu aibă încheiat un act adițional.  

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Am înțeles. 

Domnul Director al SOMA Bacău Narcis DORU - Eu lucrurile astea am vrut să le 

spun, toată lumea să fie conștientă, oricând și la orice comisie putem veni. Din păcate nu 

am fost solicitați niciodată… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- O să fiți. Domnule director… 

Domnul Director al SOMA Bacău Narcis DORU- Și eu aștept. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- …deci celelalte, ceilalți parteneri 

ai dumneavoastră, toți au aprobat actul adițional. 

Domnul Director al SOMA Bacău Narcis DORU- Deci absolut toate comunele, dacă 

vreți vă fac, vă dau acum, în ședință, îmi dă pe mail… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Am înțeles. 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – În absolut toate comunele 

impactul bugetar pe bugetul local este același cu impactul bugetar pe care îl creează acest 

act adițional? Și încă s-a discutat suficient, așteptăm o formă eficientizată, up-

datată…Absolut, deci ne raportăm clar la numărul de locuitori ai municipiului Bacău. 

Dar vă întreb: peste tot încheierea acestui act adițional a majorat cheltuielile de 

salubritate cu 50% ? 

Domnul Director al SOMA Bacău - Narcis DORU- Doamnă, sunt cazuri în care, și vă 

dau un exemplu: depășește cu mult, cu mult tariful, pentru că una e să cari deșeul 

reciclabil din Răcăciuni… 

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Suntem deschiși la discuții 

dar doar în contextul celor expuse la începutul ședinței. Mulțumesc.   

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule director, care-i cazul concret, vă rugăm ? 

Domnul Director al SOMA Bacău - Narcis DORU- Unde tariful pentru reciclabil este 

mult mai mare ? Cred că în majoritatea, în afara comunei Săucești și Mărgineni, sunt… 

Celelalte tarife pentru reciclabil sunt mai mari. 

(Grupul politic PSD al consilierilor locali părăsește sala de ședințe. În sală au rămas 6 

consilieri.) 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule director, eu am înțeles, 

vă mulțumim. Sperăm să onorați prezența la comisiile de specialitate în momentul când 

vor fi. 

Domnul Director al SOMA Bacău - Narcis DORU- Vă asigur că așa va fi. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Da, domnule director… 
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Domnul Director al SOMA Bacău - Narcis DORU- Nu există să nu… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Noi vă mulțumim. Domnul… 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Domnule director, când e termenul 

limită pentru care trebuie să depuneți pentru autorizație în privința municipiului Bacău ? 

Domnul Director al SOMA Bacău - Narcis DORU- Termenul limită a fost acordat și 

din păcate chiar a expirat. Printr-o adresă, APM-ul, în cursul zilei de luni am primit 

adresă și mi-au spus că am 24 de ore să completez, pentru că erau două situații distincte, 

respectiv Bacăul și mai exista comuna Horgești care a făcut…, deși a aprobat încheierea 

unui act adițional, au transmis o formă de contract. Și le-am explicat, dar până când s-au 

plimbat versiunile de act și contract, a durat. Deci atât trebuia să depun. Pentru că dacă 

nu depun aceste acte adiționale, nu doar hotărârea, actul adițional semnat, practic 

înseamnă că transport deșeurile în afara legii. Iar Legea 211 este lege capitală în ceea ce 

privește acordarea autorizației de mediu pentru SOMA. O să-mi elibereze…ei nu pot 

forța lucrurile să nu-mi dea pentru celelalte localități, dar o să excludă cu siguranță 

municipiul Bacău din aria mea de delegare. Și nu mai pot face serviciul pentru că nu am 

unde depozita, nu am unde duce nici reciclabilul, nimic. ECO-SUD-ul, nu ai autorizație 

de mediu, nu te primește. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Mai avem o șansă joi, domnule 

director. 

Domnul Director al SOMA Bacău - Narcis DORU- Posibil. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnul viceprimar Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Noi avem niște discuții, eu în principiu 

înțeleg fenomenul, știu în același timp că ultimul contract încheiat cu SOMA a fost în 

2005 care presupunea un contract până în momentul în care Celula numărul 1 își 

încetează activitatea. Noi am prelungit în fiecare an prin acte adiționale, dar sunt aproape 

doi ani de când Celula 1 nu mai operează. În acest moment lucrurile nu mai sunt în curtea 

noastră. A punctat într-o oarecare măsură domnul primar și îi mulțumesc. Deci 

responsabil de organizarea acestei licitații pe cele 22 de comune este ADIS-ul. Noi la 

ADIS plătim o cotizație consistentă. Răspunsul lor…, ei trebuiau să fie de la prima 

întâlnire aici, să ne lămurească ce s-a întâmplat cu licitația, care-i stadiul licitației și ce se 

întâmplă în continuare, că eu îl înțeleg pe domnul director, el vine mai voalat, ”suntem 

condiționați”, ”expiră autorizația de mediu”, dar nu este responsabil consiliul local. În 

acest moment ADIS-ul și mi se pare că noi chiar plătim o cotizație destul de mare, ei să 

fie convocați și să fie aici și să ne spună următorii pași, că dacă ei ne conving că acea 

licitație, acum știm ce înseamnă o licitație și a contesta o licitație, se mai duc doi ani, dar 

măcar să vedem ce au făcut până astăzi. Că eu parcă nici nu vreau să fiu părtaș la niște  

speculații că consilierii locali refuză colectarea selectivă. Niciodată n-am făcut și nu voi 

face acest lucru, dar trebuie să fim și în cunoștință de cauză. Eu sunt ”pentru” a îndeplini 

acele obligații de mediu, dar în anumite condiții. Mai exact, să vedem poziția ADIS-ului 

vizavi de …, pe ce perioadă estimăm că se mai prelungește acest contract sau mai exact 

când va avea loc acea licitație. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Dau cuvântul domnului primar. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Când va intra noul operator în pâine, ca să 

spun așa, atunci se vor schimba datele problemei, vom reactualiza niște condiții cu ei, 

niște termene, iar asta, că pe 4 decembrie nu mai ridicați gunoiul, vă rog, vă fac trimitere 

să vă uitați un pic în contractul inițial. Nu, de mâine nu mai ridic gunoiul. Aveți niște 

obligații acolo. 



33 
 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Dacă nu are autorizație, de unde ? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dacă nu mai are autorizație, nu-i vina 

noastră. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- S-a băgat de cinci ori… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu-i vina noastră, a consilierilor locali. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- De cinci ori s-a băgat. Nu se poate 

să… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Deci ,ADIS-ul trebuie să vină să explice. 

Mulțumesc. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule viceprimar, de cinci ori 

s-a băgat actul adițional și n-a trecut. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dar poate să-l bage de 100 de ori, dacă 

oamenii nu-s convinși. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Că nu suntem convinși… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Aveți dreptate, nu suntem convinși. 

Domnul Director al SOMA Bacău - Narcis DORU- Îmi dați voie puțin să fac o 

completare ? Deci, ADIS-ul a demarat procedura de organizare a licitației. Nu are nici o 

treabă contractul pe care îl derulăm în prezent și care are valabilitate până la momentul 

desemnării noului operator cu…, poate să fie până în anul, sau în anul 2025, deci nu are, 

nu legați una de alta. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Oare nu cumva asta se urmărește ? 

Domnul Director al SOMA Bacău Narcis DORU- Păi nu știu ce se urmărește. În 

momentul în care… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Să ne spună ADIS-ul. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Da, domnule primar. Aveți 

cuvântul, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, oameni buni, haideți ca să nu mai amestecăm 

mere cu pere. Pentru că dacă amestecăm mere cu pere când avem o lege în față, foarte 

clară, ajungem în situația în care există riscul ca viața sau sănătatea populației 

municipiului Bacău să fie pusă în pericol. Exact asta poate să se întâmple în momentul în 

care operatorul nu mai are licență și nu mai ridică gunoiul. În anul 2017,  și am să vă rog, 

chiar dacă foștii mei colegi de la PSD au considerat că nu este important pentru 

dumnealor să vină, să participe la aceste discuții, deși cred că ar fi trebuit să o facă,  

ăsta-i rolul consiliului local sau al consilierului local. În anul 2017,  municipiul Bacău, la 

propunerea primarului și prin aprobarea consiliului local a trimis către ADIS Bacău 

solicitarea și documentația ca dumnealor să înceapă organizarea acelei licitații. De aici 

încolo a fost treaba exclusiv a dumnealor să facă toate aceste proceduri. De ce ? Unul 

dintre elementele în baza căruia noi plătim această cotizație mare, repet, de peste 700.000 

de lei pe an, este ca dumnealor să se ocupe de tot ceea ce înseamnă componenta de 

deșeuri. Contractul care-l are Municipiul Bacău cu SOMA a fost prelungit în anul 2013, 

dacă nu mă înșel, cu mențiunea faptului că până la organizarea licitației, acesta va fi în 

funcțiune. Din păcate,  ADIS Bacău, acum ne aflăm în anul 2019 la final și dumnealor tot 

nu și-au terminat treaba cu această licitație. Mai mult decât atât, contractul cu SOMA 

care va fi adiționat sau nu acum, depinde de hotărârea consiliului local, se prelungește 

până la momentul în care licitația cu privire la noul operator, care o fi acela, se va 

încheia. Până atunci și nimic mai mult. Mai mult decât atât, ADIS-ul a fost înștiințat cu 

privire la documentul, proiectul de hotărâre cu privire la acest act adițional. Le-am pus-o 
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în brațe și i-am rugat să-și exprime un punct de vedere. Punctul dumnealor de vedere a 

fost că: ”Suntem îngrijorați că nu se adoptă”. Și de aia am dat citire punctului de vedere 

săptămâna trecută. Și au făcut o singură mențiune pe care mi-am însușit-o și într-adevăr 

era o scăpare din partea noastră, lipsa acelei prevederi în care se menționa foarte clar 

”Deșeuri sticlă” și care a fost adiționat prin, săptămâna trecută, prin amendamentul pe 

care l-am prezentat, iar săptămâna aceasta a fost introdus direct în proiect. ADIS Bacău, 

din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă un rol pro-activ foarte clar. Nu să-și exprime 

îngrijorări. Dumnealor trebuiau să dea un punct de vedere foarte clar, dar nu au făcut-o. 

Eu v-am dat răspuns punctului de vedere pe care l-am făcut. În momentul de față și ca să 

înțelegem foarte bine s-au schimbat prevederile legii, da ? Din anul 2018. Aduceți-vă 

aminte: am venit cu actul adițional, dacă nu mă înșel, acum un an, noiembrie sau 

decembrie 2018, deci, cu actul adițional la contractul de delegare SOMA prin care să 

respectăm aceste obligații. La momentul respectiv și vă rog, cred că sigur este 

înregistrarea, l-am întrebat și pe domnul director Seto, directorul de atunci al ADIS: 

”Domnule, ce părere ai ?” Și aduceți-vă aminte că dumnealui era ca apa sfințită. Atunci  

s-a născut, și mi-aduc aminte parcă și domnul viceprimar Ștefan a spus un punct de 

vedere, să discutăm mai aprofundat și să întrebăm mai mult operatorul. S-a ajuns la etapa 

în care legea care trebuia să intre în vigoare de la întâi ianuarie a fost prorogată până în 

luna iunie. Noi am avut în acest interval suficiente discuții cu SOMA, respectiv aparatul 

de specialitate al primarului, cu reprezentanții SOMA în vederea elaborării unui act care 

să stea pe masa consiliului local. Teorii ”că-i mai scump, că-i mai ieftin, că ar fi trebuit, 

că n-ar fi trebuit” ar trebui să fie fundamentate din punct de vedere juridic. Dacă spui că-i 

prea mult, spune de ce-i prea mult, pentru că dacă vrei să colectezi diferențiat și selectiv 

înseamnă costuri în plus. Asta-i realitatea. Înseamnă alte echipamente, înseamnă alte 

mașini, înseamnă multe alte chestiuni. Dacă nu vrem să ne respectăm aceste obligații 

legale, pentru că, repet, colectarea diferențiată este o obligație legală, este o lege care 

spune că așa trebuie să facem toți. Prin această acțiune prin care nu aprobăm și aduceți-vă 

aminte că mi-am exprimat o temere săptămâna trecută și o reiterez: mi-este frică ca nu 

cumva să existe vreo răzbunare politicianistă din partea cuiva împotriva primarului sau 

împotriva operatorului și prin acest lucru să se urmărească de fapt aducerea orașului între 

gunoaie și ridicarea licenței operatorului. Am zis că-mi exprim temerea. Sper să nu fie o 

mână criminală care să facă sau să gândească în cheia asta. Dar reiterez: obligația legală a 

consiliului local este să pună în acord actul adițional cu operatorul cu prevederile legale, 

indiferent care ar fi acelea. Obligația mea ca și primar, obligația aparatului de specialitate 

a fost complinită. V-am prezentat-o de patru ori. Dacă consiliul nu o va respinge…, o va 

respinge în continuare există riscul să se întâmple fix ceea ce a prezentat domnul director 

de la SOMA: dumnealor să rămână fără licență, iar noi fără operator de colectare și 

transport. De ce sper să nu fie reală această temere a mea și sper să fie doar o simplă 

temere, deoarece cineva vrea să se răzbune pe primar și vrea să se răzbune pe SOMA. 

Sper să nu se ajungă. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- În final se răzbună pe cetățeni. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, în final se răzbună pe cetățeni. Pe de altă parte, 

numai o secundă domnule președinte și promit că… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Da, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vreau să vă mulțumesc celor care ați rămas în sală 

și care ați fost prezenți pentru faptul că vă interesează ceea ce se întâmplă în orașul 

nostru. Și, repet, îmi cer scuze pentru faptul că deranjez consiliul local de atâtea ori. Dar, 
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oameni buni, asta-i obligația noastră legală. Eu cred că oamenii sunt deranjați, sau unii 

dintre noi sunt deranjați dar prima dată avem obligația față de comunitate și după aceea 

să mergem să ne bem cafeaua în fotoliul de director sau cine știe pe unde Dumnezeu. 

Asta-i obligația noastră legală, de aia ne-au ales oamenii și vreau să stați să judecați bine 

și aprofundat ce vrem să facem pentru orașul nostru, trecând de mica răzbunare politică. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Dacă mai sunt intervenții, dacă tot 

am rămas și mai sunt intervenții? Dacă nu, sistăm. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule primar, dacă ați reținut și sper că 

da, să faceți o invitație oficială conducerii ADIS. Deci, pe mine… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- I-am invitat și ieri să vină. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Scris ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Scris. I-am convocat la discuții. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Deci, să fie clar, în ce privește curățenia 

orașului mă aveți aliat în totalitate. Niciodată pentru curățenia unui oraș costurile nu sunt 

prea mari. Poate în alte cazuri. Și mai ales cum arată Bacăul la ora actuală, e nevoie de 

investiții. Înțeleg și poziția SOMA, dar în același timp pe mine mă convingeți 100% în 

momentul cât ne dați un termen. Cât mai poate continua starea asta de incertitudine că 

astăzi dânșii spun că nu au autorizație de mediu, dar nu au nici un contract ferm, deci 

sunt în afara unui contract sau a prevederilor unui contract, deoarece Celula 1 nu mai 

operează. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Stați să vă răspund punctual. Deci, punctual vă 

răspund. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Noi avem un contract valabil încheiat și aici am să 

rog aparatul de specialitate să mă contrazică dacă greșesc. Avem un contract valabil 

încheiat cu SOMA pe care îl vom duce la capăt până la momentul în care ADIS își 

termină licitația cu noul operator, care va fi ori altul, ori va fi tot SOMA, cine va câștiga, 

nu știm. Actul adițional pe care trebuie să-l facem noi, Municipiul Bacău, se referă 

exclusiv la prevederile pe care trebuie să le respectăm în Legea Mediului. Exact: să 

colectăm selectiv, să avem baterii, să facem, să dregem, să …de toate. Noi, în oraș, noi 

executivul, ne-am apucat și am pus o parte din bateriile alea. De anul trecut tot le punem, 

ba SOMA, ba am cumpărat și noi, dar până nu avem un contract adiționat cu SOMA, 

aceste obligații nu le putem duce mai departe, iar dumnealor rămân fără autorizație. Data 

fermă de încheiere sau de finalizare a contractului cu SOMA va fi decisă de finalizarea 

licitației pe care ADIS-ul o ține. Acolo se va încheia contractul cu SOMA și va începe un 

nou contract cu un alt operator sau tot cu SOMA dar sub auspiciile licitației făcute, 

organizate de către ADIS. Asta-i realitatea. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Deci sistăm discuțiile pe acest 

subiect și aș vrea să discutăm la punctul de ”Diverse” ceea ce avem: adresele de la Curtea 

de Conturi a României. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Domnule președinte, având în vedere că nu mai e 

cvorum de ședință… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Nu… 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- …propun pentru ședința ordinară. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ-…un pic. Domnule, domnule 

consilier Bîrzu, noi nu adoptăm nimic. Aici… 
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Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Nici nu putem discuta în lipsa cvorumului. Ședința, din 

punctul… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule primar, da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci haideți să vă spun ceva. Doamnelor și 

domnilor consilieri locali, stimați cetățeni, n-am avut niciodată în a pune pe ordinea de zi 

aceste proiecte. Obligația legală a primarului este doar să notifice consiliul local, să le 

prezinte, atât, nu să dezbată cu el. Atâta hăuleală și atât circ, că să le dezbatem, că să 

le…Le-am pus, nu se mai prezintă. Oare unde-i corect, domnule Bîrzu? Când le cer de 

dragul de a le cere sau când îți faci treaba și vii la ședință și le dezbați ? Nu am nici o 

problemă să o luăm de la capăt. Săptămâna viitoare le dezbatem, nu am nici o problemă. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Trebuiau… de ședință și se putea discuta. Neavând 

cvorum, da, nu putem. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Bîrzu, dacă la fiecare 

ședință se părăsește ședința, da, până acum a fost, strategia a fost că schimbăm ordinea de 

zi și la ultimele trei puncte sau patru de pe ordinea de zi ne ridicăm și plecăm. N-o să 

avem cvorum niciodată în aceste condiții. Deci… 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Cred că își vor reveni cu timpul, până la urmă își vor da 

seama și… 

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘETFAN- Domnule primar… 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Sperăm. 

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘETFAN- Domnule primar, pentru a mai 

descongestiona așa, un pic, situația asta încordată, detensiona, haideți totuși, organigrama 

și astea să le punem la ordinare, să nu le mai punem la extraordinare  ca să nu mai plece 

colegii de la PSD din sală.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- Am să o pun de câte ori este nevoie. 

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘETFAN - Da, dar ne încăpățânăm și degeaba le 

punem… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-…dar mai și muncim. 

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘETFAN- Păi muncim, dar… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule viceprimar, dar joi, 

n-am discutat că o să le avem la ședința ordinară ? 

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘETFAN- Propunerea era să fie doar la ordinare 

aceste subiecte… 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Lăsați acum  că organigrama nu e 

în fiecare zi. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnule viceprimar, avem depășit termenul, există obligație legală, așa spune în Codul 

administrativ articolul 610. 611 dă termen de 120 de zile de la adoptare să promovăm 

anumite modificări. Noi am depășit… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Consiliul Județean, îmi cer scuze, Consiliul 

Județean și-a adoptat săptămâna trecută. 

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

reședințele de județ, municipiile și-au adoptat organigramele. Toți în țară au adoptat 

aceste modificări. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Ghiorghe HULUȚĂ- Ne mai fiind discuții închei 

ședința consiliului local de astăzi. 
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   Rezultatul de la votul secret a  fost citit ulterior finalizării proiectului respectiv. Acesta 

a fost inserat imediat la punctul căruia îi aparține  pentru menținerea cursivității și o mai 

ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.  

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