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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROCES VERBAL 

Nr.65170  din   30.04.2020 

 

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

23.12.2019, ora 17.00. 

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

intonării imnului național. 

Se intonează imnul de stat. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA -   Vă mulțumesc. Vă rugăm, prima dată să-i 

primim pe copiii care vor să ne colinde și pe domnul profesor. 

Se desfășoară un program de colinde. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–Bună seara. În conformitate cu prevederile art.133(1), lit.”a” și art. 134(1) lit. ”a” 

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

Dispoziția nr. 2895 din  17.12.2019,  a Primarului Municipiului Bacău, consiliul 

local în ședință ordinară. 

În sală sunt prezenți un număr de   17  consilieri,  ședința își poate începe lucrările.  

Lipsesc: doamna consilier Năstase Maria-Raluca, doamna consilier Dinu Ioana-

Raluca și domnul consilier Miclăuș Daniel. 

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

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

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   
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Cu 8 voturi pentru și 9 abțineri, procesul verbal al ședinței extraordinare din 

01.10.2019 nu a fost aprobat. (așa este corect, s-au anunțat 7 voturi pentru și 10 

abțineri)   

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

ora 09.00. 

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

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Aceeași situație, procesul verbal al ședinței extraordinare din 07.10.2019, ora 09.00 

nu a fost aprobat. 

 

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

ora 12.00. 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA   x 

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 8  9 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA   x 

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 8  9 
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Cine este pentru aprobarea procesului verbal? 

Se abține cineva? Este cineva împotrivă? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Aceeași situație,  procesul verbal al ședinței extraordinare din 07.10.2019, ora 12.00 

nu a fost aprobat. 

Supunem aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2019, ora 

10.00. 

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

 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA   x 

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 8  9 

Nr.  

crt.  
NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 
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Aceeași situație,  procesul verbal al ședinței ordinare din 31.10.2019, ora 10.00 nu a 

fost aprobat. 

Vă reamintesc că în conformitate cu prevederile Codului administrativ, 

dumneavoastră dacă aveți anumite neclarități  sau ați constatat anumite 

neconformități cu realitatea, o puteți face anunțând la aparatul propriu sau la 

Secretarul Municipiului Bacău aceste neconformități. Vă mulțumesc. Dau cuvântul 

domnului președinte de ședință. 

Domnul Viceprimar Scripăț CONSTANTIN- domnule președinte, vizavi de 

situația creată de a nu vota aceste procese verbale. Haideți să o deblocăm. Până la 

urmă veniți cu niște procese verbale din luna octombrie, din luna septembrie. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - domnule Scripăț, vă dau cuvântul mai 

târziu la… 

(Se vorbește în afara microfonului).  

Domnul Viceprimar Scripăț CONSTANTIN - s-au adunat vreo 10-15 procese 

verbale care trebuie… 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- când vă dau eu cuvântul vorbiți, da? 

Domnul Viceprimar Scripăț CONSTANTIN- vă rog frumos, dați-mi cuvântul. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- 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… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul Bîrzu, mă 

scuzați, dar noi voiam să intervenim în legătură cu aprobarea proceselor-verbale, și 

eu și domnul Scripăț. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- după ordinea de zi, da? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ok. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- ok, așa-i procedura. 

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

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

doamnelor și domnilor angajați ai aparatului propriu al primarului, voi da citire 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 8  9 
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Dispoziției nr.2895 din 17.12.2019 privind proiectul ordinii de zi a ședinței 

consiliului local de astăzi 23.12.2019:  

 

 

1.  Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul 

atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani 

a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea municipiului 

Bacău, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la  următorul 

compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  este  transmis spre avizare 

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

2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării HCL nr. 158/ 

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

Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului 

Bacău  

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală,  Direcția Economică   și  Direcția 

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

4  și 5 . 

3.  Proiect de hotărâre    privind  trecerea terenului în suprafață de 423.124 

mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău 

 Inițiator –   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  Compartiment Administrare și 

Inventarierea Patrimoniului și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

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

4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului obiectivelor de 

investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 

si a Programului de investitii pe anul 2020, al Consiliului Local al 

Municipiului Bacau. 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 
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Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală,  Direcția Economică   și  Direcția 

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

4  și 5 . 

5.  Proiect de hotărâre        privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local pe trimestrul IV anul 2019, al Municipiului Bacău 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția Economică   și  este  

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

6.  Proiect de hotărâre     privind    aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 

Serviciului de Salubrizare în județul Bacău.  

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Unitatea Municipală pentru 

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

2, 3, 4  și 5.    

7.  Proiect de hotărâre     privind    majorarea cu 500 % a impozitului pentru 

terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, 

pentru anul 2020 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția Economică-Taxe și 

Impozite Locale și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 

1, 2, 3, 4  și 5.    

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale 

care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele 

reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și 

completată 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 
Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  
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Direcția Juridică și Administrație Locală,  Direcția Economică-Taxe și 

Impozite Locale, Structura Organizatorică-Arhitect Șef, Direcția Drumuri 

Publice, Direcția Piețelor, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor, 

Poliția Locală a Municipiului Bacău, Teatrul Municipal Bacovia, Birou 

Aprovizionare și I.T. și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr. 1, 2, 3, 4  și 5.    

9.  Proiect de hotărâre     privind    stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 

2020 în municipiul Bacău 

Inițiator –   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-Taxe și 

Impozite Locale și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri și  este  transmis 

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

10.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului „Coridor pentru 

deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala 

Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică și  este  

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

11.  Proiect de hotărâre  privind   modificarea HCL  29/ 2014 prin care s-au 

aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Bacau 

 Inițiator –   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. 

12.  Proiect de hotărâre  privind     aprobarea efectuării concediului de odihnă 

restant, aferent anului 2019, de către Primarul si Viceprimarii Municipiului 

Bacău, în timpul anului 2020 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  
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Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul 

Resurselor Umane și Administrativ și  este  transmis spre avizare comisiei 

de specialitate nr. 5. 

13.  Proiect de hotărâre   privind   modificarea H.C.L. nr. 344/ 2019 prin care 

s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului Municipal 

Bacovia  

Inițiator –   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, Teatrul Municipal Bacovia  și 

Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ  și  este  

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

14.  Proiect de hotărâre   privind   modificarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-

au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Bacău 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următorul 

compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  este  transmis spre avizare 

comisiei de specialitate nr. 5. 

15.  Proiect de hotărâre   privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 

10.044,00 m.p. teren din strada Lunca Bistriței, nr.15, cu nr. cadastral 

85358 și realizarea lucrărilor de construire HOTEL, SALA 

EVENIMENTE, PISCINĂ, CENTRU AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE 

TEREN, STRADA LUNCA BISTRIȚEI NR.15, din municipiul Bacău, 

obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată 

BENEFICIAR: S.C.NEVCO INVEST -S.R.L. 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice  și 

Arhitect Șef  și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2  

și 5.  

16.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE 

DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE, ÎN LOCUINȚE 

COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA 
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MOLDOVEI, NR.51 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe 

suprafața de 1.924,00 m.p. teren proprietate privată 

BENEFICIAR: S.C.ADIGAB URBAN IMOBILIARE-S.R.L. 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice  și 

Arhitect Șef  și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2  

și 5. 

17.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE 

DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE 

(ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE), CALEA 

MOLDOVEI, NR.98, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe 

teren proprietate particulară  

BENEFICIAR: S.C.RUTFOOD-S.R.L. din Bacău 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice  și 

Arhitect Șef  și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2  

și 5. 

18.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării directe a unor 

suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Bacău, ce reprezintă 

cota indiviză aferentă imobilelor din strada Izvoare, proprietatea 

persoanelor fizice 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Arhitect Șef   și este  transmis 

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

19.  Proiect de hotărâre  privind transmiterea dreptului de concesiune 

prevăzut în unele contracte de concesionare 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Arhitect Șef   și este  transmis 

spre avizare comisiilor de specialitate nr.  1,  2, 4  și 5. 
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20.  Proiect de hotărâre  privind   aprobarea dreptului de uz și de servitute către 

Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău  

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice  și 

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului  și  este  

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

21.  Proiect de hotărâre    privind soluționarea de către Consiliul Local al 

Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Sicu Ion și 

Sicu Persian 

Inițiator –   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 Piețelor  și  este  

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

22.  Diverse. 

22.A PESTE ORDINEA DE ZI: 

Proiect de hotărâre   privind aprobarea premierii unor sportivi de la 

Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv Hikaru Bacău și Clubul 

Sportiv Școlar Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe 

internaționale deosebite obținute în anul competițional  2019 . 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică  și  este  

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

22.B Proiect de hotărâre   privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin 

care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter 

ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr.52/ 

2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.  

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Salubrizare, Agrement, 

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

și 5. 
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De asemenea, vreau să vă aduc  o modificare a ordinii de zi, modificarea e 22A, este 

vorba de premierea sportivilor menționați la punctul 2, să se transforme în punctul 2 

al ordinii de zi. De asemenea, voi retrage de pe ordinea de zi punctul nr.6, privind 

Strategia de salubritate deoarece a venit o adresă din partea ADIS Bacău, avem o 

nelămurire. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–Există observații la ordinea de zi prezentată? 

Supunem la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Deci, să înțeleg că toată lumea este de acord cu ordinea de zi, da? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ne abținem. Aș vrea 

să supunem la vot ordinea de zi în forma inițială, domnule secretar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–haideți să ne înțelegem. Domnul primar a retras de pe ordinea de zi  un proiect de 

hotărâre, este dreptul lui. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- perfect de acord, 

exact. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–supunem la vot ordinea de zi inițială, după care domnul primar va face acel 

amendament de schimbare a ordinii de zi pe care l-a enunțat adineauri și vom supune 

de asemenea la vot propunerile de modificare. Aici nu se fac amendamente, domnule 

Scripăț. Nu se cheamă amendamente. Dar în fine, nu ne mai batem capul că… 

Deci, cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Este cineva împotrivă? Se abține 

cineva? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA    

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   
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Deci, cu 17 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.  

Supunem la vot propunerea domnului primar de schimbare a ordinii de zi în sensul 

ca punctul 22A să devină punctul 2. 

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

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

Cu 8 voturi pentru și 9 abțineri, nu a trecut. Mai aveți propuneri de modificare a 

ordinii de zi? Da, domnul Dănilă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- era vorba de a nu ține în sală pe acești sportivi, 

cu privire la premiere. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- poftiți. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ați propus mutarea 

proiectului pe poziția 2, domnule primar, da? Noi o să propunem mutarea proiectului 

dumneavoastră pe poziția 1. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- felicitări! Foarte bine. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- domnule președinte! 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 17  - 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 8 - 9 
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Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- doamna Breahnă, îmi cereți cuvântul 

când doriți să interveniți, da? Domnul Dănilă a cerut cuvântul. Poftiți. 

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- propunem modificarea ordinii de zi, în 

felul următor:  

Datorită faptului că proiectul de hotărâre nr.22A și 22B erau la urmă și sportivii             

n-avea  rost să aștepte până la urmă, proiectul nr.22A devine proiectul 1, proiectul 

22B devine proiectul 2, proiectul 18 devine proiectul 3, proiectul 1 devine proiectul 

4, proiectul 12 devine proiectul 5, proiectul 2 devine proiectul 6, proiectul 3 devine 

7, proiectul 4 devine 8, proiectul 5 devine 9, proiectul 7 devine 11, proiectul 8 devine 

12, proiectul 9 devine 13, proiectul 10 devine 14, proiectul 11 devine 15, proiectul 

13 devine 16, proiectul 14 devine 17, proiectul 19 devine 18, proiectul 20 devine 19, 

proiectul 21 devine 20, proiectul 15 devine 21, proiectul 16 devine 22 și proiectul 

17 devine 23. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-23 cât devine? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu există 23. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnule secretar, supuneți la vot 

propunerea.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 
supunem la vot propunerea de modificare a ordinii în care vor fi dezbătute proiectele. 

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

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE  x  

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ  x  

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN  x  

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN  x  

10. HULUȚĂ GHIORGHE  x  

11. IROFTE DUMITRU  x  

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA  x  

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ  x  

 TOTAL 9 8 - 
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Cu 9 voturi pentru și 8 împotrivă s-a aprobat. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnule președinte, aș dori, două 

cuvinte. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- poftiți, domnule viceprimar. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- eu aș face o singură modificare. 

Proiectele 22A și 22B să devină proiectele de pe ordinea de zi nr.1 și nr.2. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul secretar, faceți apelul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 
supunem la vot propunerea domnului Ștefan. 

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

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Cu 8 voturi pentru și 9 împotrivă, același raport  9 la 8, nu s-a aprobat propunerea 

dumneavoastră. Îmi pare rău. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- n-a fost aprobat. Haideți acum să vă 

dau cuvântul, domnule Scripăț. Și doamna Cristina Breahnă, voiați să interveniți pe 

procesele-verbale. Da? 

Domnul Viceprimar Constantin-SCRIPĂȚ- da, domnule președinte. Repet ceea 

ce am spus. Vreau să deblocăm acea situație care s-a creat și drept consecință de 

vreo trei luni de zile, din septembrie, nu mai sunt aprobate procesele-verbale. A fost 

o dorință, zic eu legitimă, a colegilor consilieri ca aceste procese verbale să fie, să 

se regăsească și pe site-ul primăriei, pentru a avea acces orice doritor  să vadă de 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
 x  

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA  x  

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE  x  

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA  x  

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE  x  

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                         x  

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN  x  

18. STAN GABRIEL  x  

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR  x  

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 8 9 - 
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fapt ce se întâmplă în consiliul local, ce proiecte trec, cum se votează,  de ce se 

votează, ce amendamente și așa mai departe. Mi se pare o chestie minoră și de bun 

simț. Ca să deblocăm această situație, eu doresc să votăm acele proiecte ( corect 

procese verbale), dar condiția e să apară pe site-ul primăriei. Punct. S-a mai ridicat 

problema, dar nu s-a întâmplat nimic. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- doamna Cristina Breahnă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ideea este aceeași. 

Am solicitat atât în numele consilierilor locali, a solicitat și organizația politică din 

care fac parte continuarea aceleiași bune practici, ca să spun așa, care a fost cumva 

impusă la început de mandat de către Primarul Cosmin Necula. Se pare că după 

retragerea sprijinului politic,  domnul primar nu mai stă la fel de bine cu transparența 

actului administrativ, întrucât începând cu 01 octombrie nu a mai fost postată 

înregistrarea nici unei ședințe de consiliu local. Așadar, dacă doriți să dați dovadă 

de transparență în continuare, domnule primar, sfatul nostru, strict sfatul nostru, este 

să postați acele înregistrări. Știți foarte bine care a fost conduita dumneavoastră, 

conduita domnului secretar, l-ați invitat pe domnul Ghingheș să posteze 

înregistrările și așa mai departe. Adică ne-ați dus cu preșul, mă scuzați că folosesc 

termeni de genul acesta, trei luni de zile. Vorbim despre, poate despre 20 de ore de 

ședință, poate mai mult, despre ore de ședință, despre 6-7, 10  ședințe, cred că. Deci, 

sunt zeci de ore de ședință, iar noi trebuie să aprobăm procese de sute de pagini. 

Procese verbale de sute de pagini. Prin urmare, nu putem aproba decât procese 

verbale care să fie în deplină concordanță cu realitățile care s-au desfășurat aici. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- cred că s-a înțeles, doamna Cristina. 

Domnule secretar, dumneavoastră răspundeți cu transparența? Nu răspundeți? 

Domnul Ghingheș, poftiți. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- mulțumesc. Doar atât, eu îmi mențin în 

continuare disponibilitatea să vin în cadrul primăriei și să iau câteva fișiere și să le 

urc pe YouTube. Deci, atât trebuie să faceți, ”drag and drop”, așa se numește 

operațiunea, deci nu e, nu vă trebuie cunoștințe tehnice așa cum tot ați specificat; 

”drag and drop” pe YouTube. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-haideți… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-și apoi ne trimiteți link-urile, ca toți 

cetățenii să poată urmări ședințele consiliului local. Nu înțeleg de ce nu vreți să le 

publicați. Chiar nu înțeleg pentru că până acum ați făcut-o,  de la începutul 

mandatului aproape. Până acum câteva luni. Dintr-o dată nu mai vreți să publicați 

ședințele consiliului local  ca să le urmărească cetățenii în primul rând, pentru că, 

bun,  consilierii sunt în plan secund, dar cetățenii vor să le urmărească pentru că nu 

întotdeauna au timp să vină la ora 10.00 dimineața, așa cum programați 

dumneavoastră ședințele și rareori și cred că asta e o premieră să o puneți la ora 

17.00, să avem o asemenea audiență în spate. E o premieră, dar asta doar pentru că 

vă interesează pe dumneavoastră un proiect populist. Deci, v-am spus, eu vin oricând 

la primărie, vă ajut, durează cinci minute, iau fișierele de aici și le urc pe YouTube. 

Atât durează. 
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Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- am înțeles. Din executiv dacă poate 

răspunde cineva? Poftiți, domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, în primul rând în conformitate cu 

dispozițiile legale, aici domnul secretar mă poate corecta, n-am să intru foarte mult 

în polemică și nici în politică pentru că este un subiect minor  raportat la ceea ce 

avem noi de făcut în seara aceasta. Fiecare grup politic are datoria, sau obligația, sau 

nevoia, dacă consideră acest lucru, poate să solicite acele înregistrări, vi se pun la 

dispoziție în mod gratuit și le puteți urmări. Sunt niște false probleme că nu pot fi 

urmărite, că nu pot fi văzute. Dar vă promit că absolut toate aceste ședințe vor fi 

postate, cu ajutorul domnului Ghingheș eventual, sau găsim o soluție să rezolvăm 

această problemă, să deblocăm această gravă problemă de care suferă Consiliul 

Local Bacău, fapt pentru care nu are sens să mai discutăm pe acest subiect. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- deci, să înțelegem … 

(Nu se înțelege, se vorbește cu microfonul închis). 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnule primar, dar    

v-am solicitat în scris înregistrările. Nu numai eu, știți foarte bine. Nu le-am primit. 

Vă pricepeți foarte bine la anumite lucruri, dar nu la cele la care ar trebui să vă 

pricepeți. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- să nu mai continuăm polemica pe acest 

subiect. Eu cred că cine a avut de înțeles, a înțeles și probabil din luna ianuarie vom 

avea acele înregistrări postate pe… 

Haideți să intrăm, domnule secretar, să intrăm în ordinea de zi. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

întrebăm domnii consilieri dacă au vreo situație de conflict de interese sau de 

incompatibilitate? 

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

haideți să revenim puțin la ordinea de zi. Eu aș propune totuși trecerea proiectului 

22A  pe prima poziție. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

păi, am aprobat doamnă. N-am aprobat propunerea domnului Dănilă? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ați rezolvat problema. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- cum, a trecut 

propunerea? Era pe a doua poziție. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- pe prima poziție, iar punctul 1 l-ați dus pe 4. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

doamnă, uitați aici propunerea domnului Dănilă, care a fost supusă votului. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- dar nu a fost aprobată, domnule secretar. 

N-a întrunit voturile necesare. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

ba da, domnule. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- a întrunit sau n-a 

întrunit? Nu ați specificat. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

a întrunit.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnul Ștefan n-a votat pentru. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

a lui domnul Ștefan n-a întrunit, domnule. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnul Ștefan n-a votat. Domnul Ștefan 

ați votat pentru propunerea P.S.D.-iștilor? N-ați votat. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- n-ați votat. Eu am votat pentru 

propunerea mea. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- exact. Doamna Tamba, a trecut acea 

propunere? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 
a avut 9 voturi pentru, domnule Ghingheș.  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- mulțumesc, n-ați 

specificat că a fost. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

9 la 8. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- mulțumesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

deci, reiterez întrebarea către dumneavoastră, de a-mi spune dacă există vreo situație 

de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea 

de zi. Cine este în astfel de situații, am rugămintea să anunțe. Doamna Pravăț. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- pentru proiectul 22A, 

care a deveni proiectul 1 și pentru fostul proiect 15  devenit proiectul 21, nu voi 

participa la vot. Deci fostele 22A și 15. 

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

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- s-a notat. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- mulțumesc frumos. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- aș vrea, domnule Dănilă să-mi dați 

o… 

Deci, conform ordinii aprobate de dumneavoastră, 22A devine proiectul  nr.1 și-l 

rog pe domnul primar să prezente proiectul 22A. 

 

 

1.Se trece la  punctul 1 ( fost 22A) al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Bîrzu Ilie dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind   aprobarea premierii unor 

sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv Hikaru Bacău și Clubul 

Sportiv Școlar Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe internaționale 

deosebite obținute în anul competițional  2019 . 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

   

Domnul Primar  Cosmin NECULA – vă mulțumesc, domnule președinte de 

ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă supun aprobării premierea unor sportivi 

de la Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv Hikaru Bacău și Clubul Sportiv 

Școlar Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe internaționale deosebite  
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în anul competițional  2019. Fără îndoială, acești sportivi, alături  de antrenorii 

dumnealor, au reprezentat pentru noi un punct deosebit de important, reprezintă niște 

medalii și reprezintă niște diplome pe care dumnealor le-au luat în urma unor 

activități deosebite, momente în care dumnealor au dus numele municipiului Bacău 

undeva, într-o zonă în care de prea puține ori răsare inclusiv numele României. 

Aș vrea să menționez câteva dintre performanțele deosebite pe care acești sportivi 

le-au avut și pe care le-au efectuat în acest an, amintindu-vă faptul că sportul, alături 

de armată, reprezintă unul dintre puținele momente în care România se bucură de 

recunoaștere internațională și de aplauze. Este vorba de sportiva Pișcu Alina-

Andreea, Locul III, Campionatul Mondial de alergare montană 42 Km, categoria 

seniori și alături de antrenoarea acesteia. 

Aplauze. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- doamna Alexe alături de doamna Pișcu Alina-

Andreea, felicitări pentru activitatea dumneavoastră și vă mulțumim pentru faptul că 

ne reprezentați țara. 

De asemenea, din cadrul Clubului Sportiv Hikaru Bacău vă putem înștiința câteva 

dintre performanțele deosebite obținute de acești sportivi la Campionatul Mondial 

de Karate de la Londra. Domnul Enache Alexandru -Locul I. 

Aplauze. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- domnișoara Bortoc Maria-Diana –Locul I.  

Aplauze. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- domnișoara Mazilu Elena –Locul II.  

Aplauze. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- domnul Mazilu Andrei –Locul II.  

Aplauze. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- alături de profesorul, de doamna profesor 

Mazilu Andreea. 

Aplauze. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- de asemenea, vrem să vă prezentăm reușita 

sportivei Airoaie Mădălina-Andreea, antrenată de domnul profesor Matanie 

Dumitru, care a obținut  alături de echipa VOLEI JUNIORI  Locul II la Festivalul 

Olimpic al Tineretului European, desfășurat la Baku. Felicitări! 

Aplauze. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- aceștia sunt câțiva dintre performerii pe care 

municipiul Bacău i-a avut în acest an. Vă rog să-i felicităm și să le mulțumim pentru 

tot efortul, pentru toată munca și pentru tot chinul, pentru că vreau să vă anunț,  că 

tot ceea ce înseamnă sport, înseamnă sport de performanță, înseamnă multă, multă 

muncă și mult chin. Prin gestul dumneavoastră, reprezintă practic un gest simbolic 

de recunoștință pentru toată activitatea competițională. Vă mulțumim încă o dată.  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- mulțumesc, domnul primar. Domnul 

secretar, vă rog să prezentați avizul. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI –   favorabil. 
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Compartimentele  de resort din cadrul Primăriei își dau  acordul de susținere pentru 

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

Administrație Locală și Direcția Economică).  

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

de hotărâre, favorabile.    

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU - discuții asupra proiectului, dacă sunt? 

Poftiți, domnul viceprimar Scripăț. 

Domnul Viceprimar  Constantin SCRIPĂȚ- eu țin să vă mulțumesc că ne gândim 

la sportivi. Sumele sunt modice, ținând cont că undeva a fluturat drapelul României 

în numele lor. Dar cu toate acestea, vreau să vin cu un amendament vizavi de 

sportiva prezentă în sală, Airoaie Mădălina-Andreea de la C.S.S. Bacău. Este 

voleibalistă, este și în Clubul de senioare, este și în Naționala României de Juniori 

și ținând cont că un nefericit eveniment, de fapt frecvent la sportivi, un accident  a 

făcut-o indisponibilă o perioadă destul de mare, de șase luni, a suferit și o operație, 

un tratament care necesită bani, vă rog să-mi permiteți și să-mi susțineți 

amendamentul ca propunerea de 3.800 lei ca premiere să o transformăm în suma de 

7.000 lei pentru sportiva  Airoaie Mădălina, iar pentru antrenorul acesteia, domnul 

Matanie, 3.000 de lei. Aceasta este propunerea mea. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- deci este amendamentul 

dumneavoastră. 

Domnul Viceprimar  Constantin SCRIPĂȚ- da și vă mulțumesc și vă rog să-l 

susțineți. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul secretar, dacă se susține? 

Poftim? Rog executivul dacă se susține din punct de  vedere economic. Dacă este de 

unde această sumă și dacă, din punct de vedere legal, se încadrează în baremurile 

stabilite în regulament ? Poftiți, domnule primar. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- ca și simplă mențiune, nu am cum să nu 

apreciez disponibilitatea domnului viceprimar, este evident, trebuie să ne susținem 

sportivii. Vă pot informa, pentru că este normal să fiți informați, sumele pe care       

le-au solicitat cluburile acestea au fost. Acesta a fost motivul pentru care am venit 

cu aceste sume.  

De asemenea, dacă există posibilitatea în cadrul Direcției de Asistență Socială, 

putem să găsim soluții de natură legală cu privire la ajutorarea de urgență pentru 

astfel de proiecte. 

Domnul Viceprimar  Constantin SCRIPĂȚ- domnule primar, aș face o mențiune, 

deși vorbesc când trebuie să tac. Data trecută eu am venit cu o propunere și v-am 

rugat să găsim niște resurse financiare și pentru un mic cadou pentru copiii 

angajaților primăriei. Ați promis că veți verifica. Sumele nu erau chiar atât de mari. 

Mă așteptam ca astăzi să înțelegeți, să fim înțelegători ca în ultimul revelion din 

mandatul nostru, sau al echipei noastre, să premiem și copiii, cum se practică peste 

tot, la școli, societăți comerciale, peste tot. Acum, nu cred că nu găsim 3.000 de lei 

disponibili să onorăm și această sportivă  care chiar are nevoie de ajutorul nostru. 

Mulțumesc. 
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Domnul Primar  Cosmin NECULA- numai o secundă, domnule președinte. 

Referitor la propunerea domnului Viceprimar Scripăț,  cred că este de notorietate 

faptul că totdeauna am căutat calea ca angajații Primăriei Bacău să aibă condiții bune 

de lucru, de asemenea, să aibă condiții corecte de salarizare. Vă pot informa, 

doamnelor și domnilor consilieri locali  că la momentul în care am ajuns primar, 

fondul de salarii al Primăriei Municipiului Bacău era 25 de milioane. În momentul 

de față fondul de salarii al Primăriei Municipiului Bacău este 52 de milioane. Îmi 

pare rău să vă informez, că din punctul meu de vedere această propunere este ne 

sustenabilă, deoarece eu consider, dar aici rămâne la latitudinea dumneavoastră, că 

în momentul de față salariile din Primăria Bacău sunt decente și suficiente, în așa fel 

încât angajații să poată să-și permită un cadou pentru fiecare copil. Mai mult decât 

atât, consider că ar fi o discriminare, din punctul meu de vedere, să găsim o soluție 

pentru proprii angajați, în contextul în  care ne chinuim să găsim soluții  pentru cei 

care au deficiențe grave  și situații familiale foarte problematice și acolo găsim cu 

foarte greu resurse. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe cei care sunt mai 

puțin favorizați de soartă. Dar rămâne la latitudinea dumneavoastră, doamnelor și 

domnilor consilieri locali, să ne gândim dacă există și este nevoie de propuneri 

populiste sau nu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU-  haideți că am divagat un pic de la 

problema sportivilor,  la problema copiilor din primărie. Să revenim. De la executiv 

am înțeles că sunt bani și se pot… 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- problema este, domnul 

Bîrzu, n-ați înțeles,  Clubul Sportiv a solicitat o sumă, acea sumă i-a fost acordată. 

Este vorba că nu poți să acorzi  mai mult decât se cere. Deci este vorba că nu poți să 

acorzi, mai mult decât se cere. 

Domnul Consilier Laur Gâțu-Șova- domnule secretar, … 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- vi s-a explicat foarte, 

dacă mă lăsați să vorbesc și să termin, imediat vă dau și dumneavoastră cuvântul. 

Această situație, într-adevăr poate fi rezolvată pe calea legală  cu ajutorul Serviciului 

de Asistență Socială și sigur se va găsi o soluție, cum s-au găsit pentru atâția cetățeni 

ai municipiului Bacău care  au fost în situații dificile. Și cu atât mai mult că este 

vorba despre o sportivă merituoasă vor fi depuse toate diligențele în acest sens. Dar 

asta nu înseamnă să depășim totuși, cadrul, o barieră legală. Nu poate nimeni să 

acorde mai mult decât s-a cerut. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- mai vrea domnul Laur Șova să 

intervină? Poftiți. 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA- da, mulțumesc. Să înțeleg, prin gura 

domnului primar, că această problemă se va rezolva, nu?  

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- normal. 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA -dar nu v-am întrebat pe dumneavoastră,   

l-am întrebat pe domnul primar. Problema ridicată de domnul Scripăț prin 

amendament, care nu poate fi considerat ca și amendament, da? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- de propunerea la sportivi. 

Domnul Consilier Laur Gâțu-Șova-la sportivi, sigur că da. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- nu  copiii din primărie. 
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Domnul Consilier Laur Gâțu-Șova- nu copiii, pe  sportivi, da? 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- domnul consilier, aprobarea unor ajutoare de 

urgență se face într-o serie de parametri legali, imediat ce se termină această ședință 

sau chiar și în momentul de față. Doamna director de la Direcția de Asistență Socială 

vă poate sta la dispoziție și dacă sportiva se încadrează acolo, cu certitudine voi veni 

pe masa dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre în vederea ajutorării sportivei 

noastre. 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA- vă mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- mai doriți, domnul Scripăț? 

Domnul Viceprimar  Constantin SCRIPĂȚ- mai doresc, că nu pot să tac. 

Domnule primar, în luna septembrie am dat 8 milioane de lei, am returnat de la 

Insula de Agrement bani europeni, motivat de faptul că nu am reușit să continuăm 

un proiect al vechii administrații. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- dar, haideți să revenim la proiect. 

Domnul Viceprimar  Constantin SCRIPĂȚ- nu, domnule Bîrzu, asta-i situația. 

Erau 8 milioane de lei din banii băcăuanilor. Și acum stăm să ne cramponăm pentru 

3.000 lei? Pentru un sportiv care vine în fața noastră, nu-i un prefăcut, nu dorește 

altceva, nu vine să provoace milă, și stăm și ne uităm unul la altul, să facem alt 

proiect, să mai venim o dată. Până atunci poate se mărită fata, sau pleacă din țară. 

Oare e o atitudine pe care vrem noi să o afișăm acum? Și-mi spuneți, domnule 

primar, că e un proiect populist? Mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- doamna Doina Dragomir urmează. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA- haideți să ne înțelegem, că amestecați iar 

borcanele, domnule Scripăț. Mă refeream că-i populist acel proiect să dăm la fiecare 

copil de la  angajații primăriei câte un cadou. La asta mă refeream. La asta mă 

refeream, dar lăsați borcanele încurcate. Eu v-am repetat, din punctul meu de vedere, 

dumneavoastră aveți abilitatea de a stabili dacă acordați mai mare indemnizația  sau 

premiul acesta sportivei, sau nu. 

2.Dacă există necesitatea unui ajutor de urgență în vederea tratamentului, spitalizării, 

nu suntem la primul proiect de hotărâre pe care-l facem ca să ajutorăm pe cineva. E 

abilitatea dumneavoastră de a stabili. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- poftiți, doamna Doina Dragomir. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- solicit supunerea la vot. Propun din ,,Alte 

cheltuieli”. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- dar nu, problema e,  a spus de la 

departamentul Economic că sunt bani, nu-i problemă de buget. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- păi atunci haideți să supunem la vot 

amendamentul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- dar așa au spus, că sunt. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnule președinte, domnule 

președinte! 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- să deblocăm situația. Mă ascultați, un 

pic? Vă propun să supuneți la vot amendamentul. Dacă trece, urmează domnul 

secretar, el trebuie să contrasemneze pentru legalitate. 
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Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- s-a făcut un amendament pentru 

majorarea premiului, nu pentru ajutor social. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- păi nu, majorarea premiului. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- păi, vorbim despre altceva. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- se supune la vot. În cazul în care 

amendamentul trece, urmează ca domnul secretar să hotărască dacă contrasemnează 

sau nu această hotărâre  pe care am votat-o noi. Da? 

Domnule secretar, faceți apelul pentru amendamentul propus. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- domnul arhitect vrea să 

ia cuvântul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- mă scuzați, n-am văzut. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnule secretar, ne puteți spune 

dacă din punct de vedere legal putem majora un singur premiu? 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- aici avem mai multe 

probleme. În primul rând clubul sportiv a cerut o sumă. Da? Bun. Această sumă 

trebuie modificată. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- mă refer la partea legală, mă 

interesează, nu de bani, că de bani înțeleg că sunt. Partea legală, ca să știu ce votez. 

Că nu pot să știu și… 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- din punctul meu de 

vedere puteți să majorați la toată lumea sau puteți să majorați la unul singur. Nu e 

problema mea, e oportunitatea dumneavoastră. Problema mea era alta. Clubul 

sportiv a cerut o sumă, dumneavoastră îi dați o sumă mai mare. Punct. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- așa a considerat oportun consiliu 

local. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- corect. Eu ce, am spus 

altceva? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, să supuneți la vot 

amendamentul, ca să depășim. Dacă trece, pe urmă aveți dreptul la semnătură. 

Semnați, sau nu semnați proiectul Haideți supuneți la vot. 

Domnul Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule Bîrzu, dacă acest amendament 

trece și proiectul nu este legal, cad toate premiile, asta-i problema. Și ajungem        

într-o situație urâtă. Aici avem o propunere  din partea domnului Scripăț, pe zona 

socială. Noi astăzi avem premierea sportivilor care, din câte știu, se face și în baza 

unei grile  pe care am aprobat-o în consiliul local. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- asta am spus și eu la un moment dat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-bun. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- să vedem dacă se încadrează 

amendamentul în grilă. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- amendamentul este de domeniul social, 

ar trebui să-l îmbrăcăm pe alt proiect dacă vrem să facem asta. Domnule Scripăț, 

aveți drept de inițiativă. Haideți să trecem mai departe pentru că dacă-l aprobăm și 

proiectul este nelegal, repet, toate premiile vor fi, nu vor ajunge la sportivi până la 

urmă. 
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Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnul consilier, dar nu acordăm 

ajutor social. Majorăm un premiu. Nu e vorba de un ajutor social. Nu mergem la alt 

capitol, mergem doar la premiere, atât. Majorăm premiul pentru sportiv. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- premierea se dă în baza grilei, domnule 

viceprimar. Premiile se dau pe baza unei grile  pe care am aprobat-o noi în consiliul 

local. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- domnul viceprimar, 

amendamentul lui domnul Scripăț a fost întemeiat pe faptul că sportiva a avut un 

eveniment medical. Nu e vorba de o majorare  că e mai bună, aici este problema  de 

fapt. Că acest ajutor, acest sprijin al comunității pentru dumneaei, poate fi acordat 

fără discuții chiar și printr-o dispoziție de primar. Nici nu trebuie să venim aici să 

aprobăm. Trebuie doar disponibilitate. Din partea domnului primar este 

disponibilitate. Din partea mea este disponibilitate să vă informez ce e legal și ce nu 

e legal. Domnul primar v-a spus foarte clar că în momentul când se termină ședința, 

doamna Diaconu va sta de vorbă cu sportiva, va lua toate datele, mâine i se vor aduce 

toate acele acte care atestă, dovedesc tratamentul, internarea, costurile și în prima 

ședință, în prima zi lucrătoare care urmează, se va elibera o dispoziție de primar cu 

acest ajutor. 

Doamna Director Carmen DIACONU- e posibil, numai puțin, numai puțin. Așa 

cum am ajutat elevii de la Vasile Alecsandri pentru acel accident, dacă știți despre 

ce e vorba și noi cu toții am venit în ședință de consiliu local, pentru că suma s-a 

oprit undeva până la suma de 2.500 și atât timp cât suma pentru ajutor e de 2.500 nu 

e nevoie de proiect. Și atunci se demarează mai repede procedura. Acum, cum 

considerați. Mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți că domnul secretar spune că 

nu este legal. Nu este legal, atunci nu va contrasemna hotărârea. Suntem într-o 

situație în care dacă domnul secretar spune că este nelegal, nu putem supune la vot. 

Nu dă avizul de legalitate. 

Domnul Consilier Laur Gâțu-Șova- nu cred că a spus că este nelegal. Ați spus că 

este nelegal, domnule secretar? 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- eu voi spune în 

momentul când va trebui s-o contrasemnez. 

Domnul Consilier Laur Gâțu-Șova- ok. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- dar v-am spus, există o 

grilă, pe care trebuie respectată, există o sumă solicitată de clubul sportiv care, din 

punctul meu de vedere, nu poate fi  că aici nu suntem la piață, venim și cerem un 

morcov dar luăm doi. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul Huluță mai dorește o 

intervenție. Poftiți. 

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ- eu v-aș propune, stimați colegi, premierea 

să rămână premiere și ajutorul să rămână ajutor. Și propun ca domnul primar, 

împreună cu cei de la Asistența Socială să găsească cu celeritate, poate până-n Anul 

Nou să găsească soluții pentru această fată, de sprijin social și să dăm premierea,   

să-i dăm drumul la premiere așa cum este ea. 
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Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- bine, s-a înțeles. Haideți să votăm 

proiectul în forma inițială. Supuneți la vot, domnule secretar. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu POPOVICI- este vot secret, domnule 

Bîrzu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- atunci, domnul Dănilă, împărțiți 

buletinele de vot. 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA- domnule președinte, dar amendamentul 

nu-l mai supuneți la vot? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- n-ați observat că domnul secretar  nu-

și asumă legalitatea acestui amendament?  

Domnul Consilier Laur Gâțu-Șova- domnule președinte, nu a spus că-și asumă, că 

nu-și asumă, a spus că o să vadă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- eu am înțeles că nu-și asumă. 

Domnul Consilier Laur Gâțu-Șova- păi și dacă își asumă? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- nu-și asumă. 

Se trece la procedura de vot secret. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- S-a procedat prin vot 

secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind 

aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv 

Hikaru Bacău și Clubul Sportiv Școlar Bacău și a antrenorilor acestora pentru 

performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional  2019 

 Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                              

                              1. Consilieri prezenți -17                                               

                     2. Numărul consilierilor care au votat -16 

 

 
Nr. 

Crt. PREVEDEREA CARE S-A VOTAT 

NUMĂR VOTURI 

PENTRU 
IMPOTRIVA +     

ABȚINERI 
NULE 

1. ART. 1. Se aprobă premierea sportivei Clubului 

Sportiv Știința Bacău, Pișcu Alina Andreea și a 

antrenoarei acesteia, Alexe Cristina Ioana pentru 

obținerea locului III la Campionatul Mondial de 

Alergare Montană – 42 de km, categoria seniori, cu 

suma de 9.400 lei, câte 4.700 lei fiecare, potrivit 

sistemului de premiere. 

S-a adoptat 

16 0 0 

2. ART. 2. Se aprobă premierea sportivilor Clubului 

Sportiv Hikaru Bacău, după cum urmează : Enache 

Alexandru – 4.700 lei, Bortoc Maria Diana – 4.700 

lei, Mazilu Elena – 3.290 lei, Mazilu Andrei – 3.290 

lei și a antrenoarei acestora, Mazilu Andreea – 

4.700 lei pentru obținerea locurilor I și II la 

Campionatul Mondial de Karate ISSHINRYU de la 

Londra, potrivit sistemului de premiere. 

S-a adoptat 

16 0 0 



   

25 
 

3. ART. 3. Se aprobă premierea sportivei Clubului 

Sportiv Școlar Bacău, Airoaie Mădălina Andreea și 

a antrenorului acesteia, Matanie Dumitru pentru 

obținerea locului II la Festivalul Olimpic al 

Tineretului European, cu suma de 3.800 lei, câte 

1.900 lei fiecare, potrivit sistemului de premiere. 

S-a adoptat 

16 0 0 

4. ART. 4. Se aprobă alocarea de la bugetul local, 

potrivit sistemului de premiere, a sumei de 33.880 

lei, pentru acordarea premiilor către persoanele 

nominalizate la art. 1, art. 2 și la art. 3. 

S-a adoptat 

16 0 0 

5. ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar. 

 ART. 6.  Hotărârea va fi comunicată Primarului 

Municipiului Bacău, Direcției Economice, 

Serviciului Cabinet Primar, Clubului Sportiv Știința 

Bacău, Clubului Sportiv Hikaru Bacău și Clubului 

Sportiv Școlar Bacău. 

ART. 7. Prin grija Secretarului General al 

Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică 

în termen legal Instituției Prefectului – Județul 

Bacău pentru verificarea legalității. 

S-a adoptat 

16 0 0 

 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- mulțumim, doamna Cristina. 

Felicitări încă o dată pentru sportivi și antrenori și un an mai bun, vă doresc! 

Dragi colegi, luați loc vă rog, să putem continua ședința. Haideți că și așa au trecut… 

Într-o oră nu am făcut decât un singur punct. Haideți să încercăm să fim mai 

operativi. Domnul Primar,  vă rog să prezentați expunerea de motive la 22B. 

 

 

2.Se trece la  punctul 2 ( fost 22B)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  modificarea HCL nr. 252/ 

03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu 

caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr.52/ 

2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.  

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

  

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

modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind 

exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate 

cu prevederile Legii nr.52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.  

 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnule secretar, avizul de legalitate. 



   

26 
 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu Popovici –   favorabil. 

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

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

Administrație Locală și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri).  

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

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- discuții asupra proiectului dacă sunt? 

Constat că nu sunt. Vă rog, domnule secretar,  să faceți apelul colegilor. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-    

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? 

 Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

 

3.Se trece la  punctul 3 ( fost 18 ) al ordinii de zi  și Domnul Președinte de ședință 

Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea concesionării directe a unor 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA    

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 17  - 
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suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Bacău, ce reprezintă cota 

indiviză aferentă imobilelor din strada Izvoare, proprietatea persoanelor fizice 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

Domnul Primar  Cosmin NECULA- proiect de hotărâre  privind  aprobarea 

concesionării directe a unor suprafețe de teren proprietate privată a Municipiului 

Bacău, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilelor din strada Izvoare, 

proprietatea persoanelor fizice. 

 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu Popovici –  aviz favorabil. 

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

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

Administrație Locală și Arhitect Șef).  

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

proiectului  de hotărâre, favorabile.  

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU – constat că sunt toate avizele. Discuții 

dacă sunt asupra proiectului? Domnul Viceprimar Scripăț, vă rog. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- da, eu știu, suntem într-o altă etapă. 

Noi am mai aprobat acele terenuri, cotă indiviză din terenurile de la Habitat. Sunt 

locuințe sociale, sunt făcute în două etape. Noi astăzi încercăm să intrăm într-o 

legalitate și vizavi de statutul terenului aferent acelor locuințe,  dar ne-a scăpat un 

singur lucru. Aceste locuințe, cu toate demersurile făcute de Habitat și de locuitorii 

sau beneficiarii, nici astăzi nu beneficiază de utilități. Personal, chiar în această după 

amiază m-am deplasat în zonă să văd dacă a mai evoluat ceva din lucrări, lucrările 

promise și vă spun că nu doresc nimănui să ajungă acolo: gropi, noroi, întuneric, o 

stare de părăsire, o stare dezolantă, acum când mai sunt două zile până la Crăciun. 

Ce ar fi fost să ne mobilizăm și să racordăm acele locuințe, atât ne rămânea nouă, 

primăriei, că în rest au venit fel de fel de voluntari, de asociații, Habitatul, s-a făcut 

o selecție a cazurilor sociale, dar vă spun că nu se poate locui. 

Poate nu are legătură cu subiectul, dar totuși fac trimitere și la dumneavoastră, 

domnul primar. Când au fost de folosit, când a fost vorba de, să luăm niște bani 

acolo, din utilități, i-ați chemat la primărie, i-ați folosit și le-ați promis. Haideți să le 

rezolvăm problema. Dar vă spun că nu-i chiar simplu. Mai e mult de lucru acolo. 

Deci nu au apă, nu au curent electric, nu au canalizare. Haideți să ne gândim și la 

acele 50 de case sau 80, sau 30. Mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- deci, s-a înțeles,  domnul Scripăț. 

Discuții? Doamna Breahnă, vă rog. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- aș puncta doar un 

singur aspect. Nu întâmplător am punctat modificarea ordinii de zi, incluzând acest 

proiect de hotărâre în prima parte, ci pentru faptul că ar trebui să ne propunem, 

domnule primar, să terminăm ceea ce am început acum trei ani, înainte de a încerca 

să inducem în piața publică informația că se va pune la dispoziția tinerilor din 

municipiul Bacău, terenul acela de 400.200 m.p., un teren, știți foarte bine, 

neviabilizat, o să discutăm imediat, deci inducem această informație în spațiul 
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public, dar noi nu am terminat ce am început acum 3 ani. Prin urmare, poate o să ne 

răspundeți la întrebările acestea. Sau poate o să justificați oarecum tot circul acesta, 

pentru că ați făcut circ. Știți foarte bine, când am căutat resurse pentru plata acelei 

corecții către Ministerul Dezvoltării și am încercat să diminuăm suma de acolo, ne-

ați spus nu, nu se poate,  până la sfârșitul anului oamenii vor avea utilități acolo, 

cartierul va fi branșat la toate utilitățile. Uitați că după trei ani de zile, nu am reușit 

să facem mai nimic, sau n-am reușit să finalizăm lucrurile acestea. Ați finalizat 

branșarea la toate utilitățile? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți să nu facem un dialog. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ok, mulțumesc. 

Aștept. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- s-a mai înscris domnul Ghingheș la 

cuvânt. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- mulțumesc frumos  pentru că mi-ați dat 

cuvântul. Trei întrebări am din partea cetățenilor de acolo. Pentru că dumneavoastră 

ziceți că atrageți fonduri europene pentru zona defavorizată Letea-Izvoare: 

1.Când va fi gata acest proiect de branșare a acelor case care au fost construite, încă 

o dată de voluntari și de eforturi private? Dumneavoastră mai mult i-ați încurcat prin 

acești doi ani în care n-ați făcut, n-ați mișcat nimic acolo, chiar dacă v-ați asumat să 

trageți canalizare și să reparați drumurile. Și-i mințiți pe alții să le spuneți  că veți 

face asta pe suprafețe de 42 de hectare. Deci, cine să vă creadă în sensul acesta? 

2.I-ați mințit pe cei de acolo dar și aici în plină ședință a consiliului local, că 

dumneavoastră ați demarat demersurile și ați scos la licitație traseu pentru transport 

public în zona Letea-Izvoare. Deci, ați spus o minciună oficial și cetățenilor și aici 

în ședință. Și dumneavoastră n-ați făcut asta niciodată, nu ați demarat nici o licitație 

pentru transport public acolo. De doi ani și jumătate de zile stau la sertar, în Primăria 

Bacău, documente, studii, tot traseul, avizele de la Poliția Rutieră, dumneavoastră 

numai, deci un singur lucru trebuie să faceți, să scoateți la licitație acel traseu. N-ați 

făcut asta. Deci, până la proiecte de 7 milioane de euro, cetățenii de acolo de asta au 

nevoie, de străzi, de canalizare și de transport public. Până la alte fantezii pe care le 

visați dumneavoastră în an preelectoral, cu 6 luni înainte. Deci, din nou, doi ani și 

jumătate au trecut de atunci. Deci, care este termenul, pentru că i-ați mințit, i-ați dus 

cu vorba. Care este termenul? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- s-a înțeles. S-a înțeles. Să dea 

răspunsul domnul primar și după aia trecem la procedura de vot secret. 

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

Iarăși trebuie să separăm un pic minciuna, politicianismul și alte asemenea baliverne 

scoase doar în ședința de consiliu local, dar în momentul în care ești în primărie… 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- ați scos, sau nu la licitație transportul public 

în zona Izvoare? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu v-am întrerupt. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- ați scos, sau nu? Ați mințit cetățenii. Ați 

scos, sau nu transportul public la licitație? Ați scos, sau nu? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- nu facem dialog, domnule Ghingheș. 

Nu facem dialog. Lăsați să vă răspundă. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA-…..dar de șase luni...(nu se înțelege, se 

vorbește în afara microfonului). 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- mințiți ca domnul Ponta....Mințiți cum 

respirați, exact ca el. Sunteți chipul și asemănarea lui. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU - domnule Ghingheș, vă rog frumos, 

să avem o ținută la această ședință, da? V-am dat cuvântul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule Ghingheș, dacă vi se pare  că aveți 

mai multe puncte urlând mai tare în microfon, n-o să aveți. Vă garantez. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- poftiți, domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, proiectul Habitat for Humanity  a 

început prost de-acum trei ani de zile, fără autorizație de construcție, pe un teren care 

era zonă industrială, cu tot felul de probleme. La momentul respectiv, inclusiv 

colegii mei din P.S.D. își puneau mâinile în cap cum se rezolvă acest proiect. L-am 

adus într-o stare de legalitate, s-au obținut toate autorizațiile, s-au obținut toate 

demersurile, s-au făcut proiectările de către Societatea de Servicii Publice. În 

momentul de față  acest proiect este în execuție. 

Doamna Breahnă, aveți colegi de partid care sunt administratorii acestei Societăți de 

Servicii Publice. Sunt administratorii, deci conducătorii. Vă rog frumos să-i 

întrebați… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul, au fost 

colegii dumneavoastră, de asta au ajuns acolo. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu v-am întrerupt. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- au fost colegii 

dumneavoastră. Nu eu i-am pus acolo, dumneavoastră i-ați pus. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna Breahnă, eu v-am zis că aveți colegi 

de partid care conduc această Societate de Servicii Publice, care conduc din poziția 

de administratori. Vă rog frumos să-i întrebați… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- societatea este 

condusă de colegul dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu v-am întrerupt. Eu am bun simț. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-da! 

Domnul Primar Cosmin NECULA- așa-i, doamna Breahnă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, nu mai facem dialog. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- suntem în ședința de consiliu local și 

dumneavoastră aveți senzația că suntem în altă parte. Dar vă repet, aveți colegi de 

partid care sunt administratori la Societatea de Servicii Publice. Vă rog frumos să-i 

întrebați de ce nu s-au finalizat până în momentul de față lucrările, pentru că este 

foarte simplu să întrebați administratorii societății ce se întâmplă cu acele lucrări? 

Datoria municipalității a fost să asigure finanțare, am asigurat-o, să avizeze toate 

proiectele, au fost avizate. Mingea este în terenul Societății de Servicii Publice și 

aștept finalizarea acestor lucrări. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnule primar, cu tot respectul, 

dar societatea…(vorbește cu microfonul închis). 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul Ștefan,.. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi nu, i-am zis doamnei Pravăț să-și întrebe 



   

30 
 

colegii de partid, că află mai simplu.  

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- Dragoș…  

(Se vorbește în afara microfoanelor). 

Domnul Primar Cosmin NECULA- oameni buni, dacă vreți să votați proiectul, 

bine, dacă nu, nu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- vă rog încă o dată, nu mai vorbiți fără 

să cereți cuvântul, că altfel vă iau dreptul la cuvânt. Vă spun sincer că nu se mai 

poate. S-a înscris doamna Cristina și pe urmă domnul Șova. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnule primar, 

oricât ați încerca să inoculați tot felul de informații false, eu vă aduc aminte dacă 

cumva ați uitat că această societate e condusă de colegul dumneavoastră de partid, 

unu. 

2.Ați zis că proiectul a început prost, dat fiind faptul că a fost inițiat pe o zonă 

clasificată ca aparținând zonei industriale. O să discutăm la următorul proiect, cum 

începe și proiectul dumneavoastră, similar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- faceți o confuzie foarte gravă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, domnul… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnule președinte. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- deci, domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ....( nu se aude,  se vorbește cu microfonul 

închis). 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- da, domnul Șova, îmi cer scuze. 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA- nici o problemă. Domnule primar, ați spus 

că de ce să vă întrebăm pe dumneavoastră  vizavi de acele lucrări  în cartierul 

Izvoare. Păi nu dumneavoastră ați inițiat proiectul, domnule primar, în octombrie 

când am alocat acei 900.000 lei? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi, e evident. 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA- și atunci pe cine să întrebăm?  

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi, eu ce v-am zis, că eu l-am inițiat. 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA- păi și atunci răspundeți-ne 

dumneavoastră. Nu faceți trimitere la administrator, la societate. Nu? Corect? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sesizând populismul și politicianismul 

doamnei Breahnă, i-am răspuns pe o cheie pe care s-o înțeleagă, să-și întrebe colegii 

de partid care se află în societate. Punct. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, gata, s-a înțeles, nu mai 

reveniți. Faceți 7 mii de discuții. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- încă o singură 

remarcă aș mai vrea să fac. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- da. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mai faceți o remarcă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnule primar, nu 

este suficient ca noi, consilierii locali, să votăm proiectul. Mai e nevoie de ceva. Știți 

foarte bine. E nevoie ca executivul băcăuan să-și facă treaba. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- societatea să-și ducă la capăt proiectele. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- știți foarte bine că 
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grupul politic P.S.D. a susținut aceste proiecte. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ar fi fost culmea să nu susțină. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu e problema noastră 

că după trei ani de zile zona respectivă nu e branșată la utilități. E problema 

dumneavoastră, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- n-ați înțeles. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu noi suntem 

responsabili de nebranșarea în timp util. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- chiar dacă țipați mai tare, asta nu înseamnă că 

spuneți adevărul. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu țip, domnule 

primar. Nu am cum să vă depășesc, credeți-mă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, să nu mai continuăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- proiectul a început pe data de 15 octombrie, 

asta ca să înțeleagă toată lumea. Până atunci  s-au luat avize, s-au făcut proiectări și 

s-a pus în legalitate. Prin acest proiect nu restabilim și nu punem în legalitate. Prin 

acest proiect alocăm acestor oameni  acele suprafețe de teren, acele drepturi. Nu mai 

amestecați merele cu perele ca să vă iasă dumneavoastră o varză politică. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, domnul viceprimar Ștefan. 

Și după, doamna Pravăț. 

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

Da, într-adevăr, discutăm mai mult politică. Situația a fost de la început neclară 

acolo. Eu zic că partea ce a ținut de intrare în legalitate, cu schimbarea  destinației, 

s-a rezolvat, dar astăzi, domnule primar, eu cred că Societatea de Servicii Publice nu 

are nici o scuză că nu a fost în stare să tragă utilitățile. Ar trebui, la ședința următoare, 

domnul director, căruia i-am trimis atâtea solicitări, să vină în fața noastră pentru că 

este a consiliului local, de aceea am susținut această societate, să avem pârghii de 

verificare. Nu vine niciodată, nu ne spune ce face, da? Să vină să ne spună când vor 

avea acei beneficiari utilitățile trase. Nu are nici o scuză, nu le mai țineți apărarea și 

nu mai aruncați pisica de la unii la alții, a cui e conducerea, că-i la P.S.D., că e la nu 

știu ce partid. Este societatea consiliului local și trebuie să dea explicații în consiliul 

local. Îl invit pe domnul director, public, la următoarea ședință să vină cu o situație 

clară, când sunt gata aceste utilități. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- da, s-a înțeles, poftim, domnule 

primar.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, sunt de acord cu dumneavoastră, 

societatea trebuie să vină să răspundă foarte clar de ce nu a finalizat acest proiect. 

Mai mult decât atât, dacă vă aduceți aminte și vreau să vă notific faptul cu privire la 

următorul aspect. 

În momentul în care s-a pus în discuție problema Rapoartelor Curții de Conturi, să 

știți că am făcut invitația inclusiv pentru administratorii societății. La un moment dat 

directorul Societății de Servicii Publice a venit, dumneavoastră v-ați ridicat, un grup 

politic, respectiv P.S.D, v-ați tot ridicat, ați tot plecat din ședință, s-au tot oprit 

ședințele. Nu poate să stea toată lumea  după cum se ridică, sau după cum se culcă 

P.S.D.-ul. Dar eu vă promit că la următoarea ședință...  Ba a venit, … 
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Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- când a venit, domnule 

primar? Nu a venit niciodată. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- a venit de mai multe ori. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- de mai multe ori? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-de fiecare dată când v-ați ridicat și ați… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- de asta nu postați 

înregistrările, domnule primar, pentru că mințiți într-un mod penibil. Ajută orașul, 

da? A ajutat foarte mult. 

(nu se mai înțelege,  se vorbește cu microfonul închis). 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu v-am întrerupt. Dacă dumneavoastră 

continuați, e foarte bine. Sunt de acord cu domnul viceprimar Ștefan, societatea ar fi 

trebuit să finalizeze lucrările astea. Când se vor discuta Rapoartele Curții de Conturi, 

voi invita și administratorii, așa cum am făcut-o de fiecare dată și am să-i rog să vină 

și să-i răspundă domnului viceprimar și fiecărui consilier local, atât directorul 

societății, cât și administratorul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- am o rugăminte la dumneavoastră. 

Să nu mai interveniți decât când vă dau eu cuvântul. 

Deci, trecem la procedura de vot secret. Domnul Dănilă, intrați în atribuții. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- aveți grijă, vă rog. 

Buletinul este față-verso. Deci trebuie să vă manifestați dreptul la vot pe ambele 

pagini. 

 

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de 

hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafete  de teren 

proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta 

imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice 

 Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

 

                                       1. Consilieri prezenți-17 

                                       2. Numărul consilierilor care au votat-17 

 
Nr. 

Crt. 

PREVEDEREA  CARE S-A VOTAT 

NUMĂR VOTURI 

PENTRU 

ÎMPOTRIVĂ 

+ 

ABȚINERI 

 

NULE 

1. ART. 1 – (1.1.) Se aproba concesionarea directa catre 

d-nii Aroboaie Gheorghiță-Cristinel si Aroboaie 

Alina, a suprafetei de 106,56 m.p. teren proprietate 

privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul 

Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 D1, nr. 

cadastral 85075, intabulat in cartea funciara 85075 

UAT Bacau, teren ce reprezinta cota indiviza aferenta 

locuintei cu numar cadastral 85075-C1-U1, conform 

ANEXEI NR. 1 – parte integranta din prezenta 

hotarare. 

S-a adoptat 

17 0 0 
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(1.2.) Se aproba concesionarea directa catre d-nii 

Manciu Alexandru si Manciu Roxana, a suprafetei de 

111,98 m.p. teren proprietate privata a Municipiului 

Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 

Izvoare nr. 129 A1, nr. cadastral 85072, intabulat in 

cartea funciara 85072 UAT Bacau, teren ce reprezinta 

cota indiviza aferenta locuintei cu numar cadastral 

85072-C1-U1, conform ANEXEI NR. 2 – parte 

integranta din prezenta hotarare.  

S-a adoptat 

17 0 0 

(1.3.) Se aproba concesionarea directa catre d-na Luca 

Ionela-Mădălina, a suprafetei de 107,44 m.p. teren 

proprietate privata a Municipiului Bacau situat in 

intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 

C2, nr. cadastral 85074, intabulat in cartea funciara 

85074 UAT Bacau, teren ce reprezinta cota indiviza 

aferenta locuintei cu numar cadastral 85074-C1-U2, 

conform ANEXEI NR. 3 – parte integranta din 

prezenta hotarare. 

S-a adoptat 

17 0 0 

(1.4.) Se aproba concesionarea directa catre d-nii Filip 

Mihai si Filip Maria, a suprafetei de 81,65 m.p. teren 

proprietate privata a Municipiului Bacau situat in 

intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 

H2, nr. cadastral 85079, intabulat in cartea funciara 

85079 UAT Bacau, teren ce reprezinta cota indiviza 

aferenta locuintei cu numar cadastral 85079-C1-U2, 

conform ANEXEI NR. 4 – parte integranta din 

prezenta hotarare. 

S-a adoptat 

17 0 0 

(1.5.) Se aproba concesionarea directa catre d-nii 

Marian Ionel si Marian Anca, a suprafetei de 81,99 

m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau 

situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare 

nr. 129 L1, nr. cadastral 85082, intabulat in cartea 

funciara 85082 UAT Bacau, teren ce reprezinta cota 

indiviza aferenta locuintei cu numar cadastral 85082-

C1-U1, conform ANEXEI NR. 5 – parte integranta 

din prezenta hotarare. 

S-a adoptat 

17 0 0 

(1.6.) Se aproba concesionarea directa catre d-nii 

Roman Marius-Andrei si Roman Anca-Maria, a 

suprafetei de 81,49 m.p. teren proprietate privata a 

Municipiului Bacau situat in intravilanul 

Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 H1, nr. 

cadastral 85079, intabulat in cartea funciara 85079 

UAT Bacau, teren ce reprezinta cota indiviza aferenta 

locuintei cu numar cadastral 85079-C1-U1, conform 

ANEXEI NR. 6 – parte integranta din prezenta 

hotarare. 

S-a adoptat 

17 0 0 
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(1.7.) Se aproba concesionarea directa catre d-nii 

Butnaru Bogdan-Marian si Butnaru Loredana-Anca, a 

suprafetei de 82,40 m.p. teren proprietate privata a 

Municipiului Bacau situat in intravilanul 

Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 K1, nr. 

cadastral 85081, intabulat in cartea funciara 85081 

UAT Bacau, teren ce reprezinta cota indiviza aferenta 

locuintei cu numar cadastral 85081-C1-U1, conform 

ANEXEI NR. 7 – parte integranta din prezenta 

hotarare. 

S-a adoptat 

17 0 0 

(2) Durata concesiunii este durata existentei 

constructiei, taxa de concesionare urmand a fi achitata 

pentru o perioada de 25 de ani, incepand cu data 

autentificarii Contractelor de Vanzare nr. 

3359/06.11.2019, nr. 3366/06.11.2019, nr. 

3353/06.11.2019, nr. 3181/21.10.2019, nr. 

3186/21.10.2019, nr. 3180/21.10.2019 si nr. 

3345/06.11.2019 la Biroul Individual Notarial 

Cristudor Elena. 

S-a adoptat 

17 0 0 

ART. 2 – Se aproba redeventa in suma de 2,0106 

lei/m.p./an pentru terenurile prevazute la ART. 1, 

conform fisei de calcul ANEXA NR. 8 -  parte 

integranta din prezenta hotarare. 

S-a adoptat 

17 0 0 

ART. 3 – Se aproba Contractul de concesionare-cadru 

conform ANEXEI NR. 9, parte integranta din 

prezenta hotarare.  

S-a adoptat 

17 0 0 

2. ART. 4 – Primarul Municipiului Bacau va aduce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari prin 

Arhitectul Sef al Municipiului Bacau – Compartiment 

Evidenta Concesionari.  

ART. 5 – Se imputerniceste Dl. Primar al 

Municipiului Bacau sa semneze contractele de 

concesionare cu persoanele mentionate la ART. 1 din 

prezenta hotarare.  

ART. 6 – Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui 

Primar al Municipiului Bacau, persoanelor 

nominalizate la Art. 1, Compartimentului 

Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, 

Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si 

Compartimentului Evidenta Concesionari. 

ART. 7 – Prin grija Secretarului General al 

Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi 

comunicata Institutiei Prefectului – Judetul Bacau, in 

vederea verificarii legalitatii.  

S-a adoptat 

17 0 0 

 

Ați auzit, domnule președinte? Am adoptat proiectul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- dragi colegi, revenim la ordinea de zi 
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cu Proiectul nr.1 și am să-l rog pe domnul primar să prezinte Expunerea de motive. 

 

 

4. Se trece la punctul 4 (fost 1) al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință 

Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar  Cosmin Necula să prezinte Expunerea 

de motive la proiectul de hotărâre   de aprobare a Regulamentului privind regimul 

atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei 

suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea municipiului Bacău, pentru 

construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 15/ 2003 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

Prin prezentul proiect de hotărâre vă supun aprobării Regulamentul privind regimul 

atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta  între 18 și 35 de ani a unor suprafețe 

de teren, din terenurile aflate în proprietatea Municipiului Bacău, pentru construirea 

unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 

2003. 

Ca și proiect, o să vă dau o serie de detalii deși dumneavoastră ați avut documentația 

la mapă și sunt convins că o cunoașteți foarte bine. Prevederile Legii 15 din 2003 

indică posibilitatea unităților administrativ-teritoriale să aloce din suprafețele de 

teren proprietate privată sau proprietatea Municipiului Bacău sau oricărui oraș, până 

la 300 m.p. de teren, în vederea construirii, în mod gratuit, de către tineri a unor case. 

Deci, aceste suprafețe de teren să fie alocate în mod gratuit pentru tineri, tineri între 

18 și 35 de ani. 

De asemenea, această lege  indică o serie de dispoziții foarte clare  care 

reglementează care sunt acei tineri care le pot obține. Este vorba de persoane între 

18 și 35 de ani, cu domiciliul în municipiul Bacău. De asemenea, legea dă 

posibilitatea fiecărui consiliu local să primească, să stabilească un regulament 

propriu în vederea alocării acestor suprafețe de teren. Suprafața de teren pe care am 

identificat-o, este vorba de acea suprafață de 42 de hectare de teren, aflată în strada 

Poligonului, lângă fabrica Barrier și care fiind lotizată ar putea să creeze un proiect 

generos în sensul în care să avem 855 de loturi de teren, de asemenea zonă de parc, 

cca. 3 hectare de parc, precum și zonă de utilități, de agrement și spații comerciale. 

Consider că tinerii sunt principala avuție pe care o are în momentul de față acest 

oraș, iar tinerii reprezintă viitorul orașului nostru. Dacă ne dorim să ne ținem tinerii 

în oraș, dacă dorim să se întoarcă tinerii noștri acasă, cred că este obligatoriu ca acest 

proiect, prin care tinerii primesc această suprafață de 300 metri de teren în vederea 

construirii unei locuințe, să fie adoptat. 

Evident, sunt pregătit  atât eu cât și doamna arhitect, să vă răspundem la orice fel de 

întrebare. Mai mult decât atât, vă pot informa că avem o serie de proiecte, trei tipuri 

de imobile, care să fie puse la dispoziție gratuit tinerilor care își doresc să 

construiască o casă pe aceste suprafețe de teren.  

Mai mult decât atât, eu cred că dezbaterea este normală. Cred că este normal ca 

fiecare dintre dumneavoastră să aveți un punct de vedere. Pe de altă parte, eu 
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consider că aceste suprafețe de teren  care aparțin orașului, să fie utilizate pentru 

viitorul acestui oraș, adică pentru tinerii noștri. S-au creat o serie de criterii de 

eligibilitate pentru ca tinerii să poată fi departajați în contextul în care există un 

număr foarte mare de cereri pentru aceste loturi de teren. De asemenea aceste 

documentații le-ați avut la mapă. Din punctul meu de vedere și ceea ce este foarte 

important, să vă explic încă de la început, pentru a tăia oarecum din eventualele  

dezbateri inutile, fără a se cunoaște toate subiectele. 

Dacă s-ar fi respectat ordinea de zi, era mai simplu să vă explic foarte clar care sunt 

proiectele și care este ordinea lor. A fost modificată de către dumneavoastră, dar nu-

i nici un fel de problemă. După acest proiect, în contextul în care dumneavoastră ați 

aproba acest proiect de hotărâre, un alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, este 

vorba de rectificare bugetară, rectificare bugetară necesară alocării sumelor de bani 

pentru a se începe absolut toate proiectările pentru aceste suprafețe de teren sau mai 

exact pentru acest cartier. 

De asemenea, vă pot informa faptul că am luat legătura cu distribuitorii de utilități 

și vă pot informa că toate utilitățile referitoare la tot ceea ce înseamnă componentă 

de energie electrică sunt efectiv lângă acest cartier, de asemenea gazul se află la 

poarta acestui cartier. Am discutat și astăzi cu reprezentanții companiilor de 

furnizare a acestor utilități. Mai mult decât atât, inclusiv dumnealor sunt pregătiți să 

intervină în rezolvarea cât mai urgentă al unuia asemenea proiect. Este un proiect 

care  dacă începe cum trebuie, dacă este făcut cu bine și dacă este făcut cu o 

proiectare foarte corectă, atunci acesta poate să fie viabil. Mai mult decât atât, v-am 

explicat că în proiectul de hotărâre privind acele rectificări bugetare  alocăm banii 

pentru toate studiile. Ce înseamnă aceste studii? Înseamnă Plan Urbanistic Zonal 

prin care se delimitează foarte clar tot ceea ce înseamnă aceste suprafețe de teren, 

precum și toate construcțiile care vor subzista acolo. De asemenea, există alocări 

financiare pentru începerea demersurilor în vederea tragerii de utilități pentru aceste 

suprafețe de teren necesare acestui proiect. Așa cum a fost gândit în momentul de 

față de către aparatul propriu al primarului acest proiect, el figurează așa cum am 

spus cu 855 de loturi de teren, cu parc de peste 3 hectare, zone de utilitate și zone de 

relaxare. 

De asemenea, fiecare dintre străzile care vor conține, care vor fi conținute în acest 

proiect, vor avea linie de transport în comun dedicată, precum și piste de bicicletă.  

Practic, într-un eventual vot favorabil al dumneavoastră, am avea posibilitatea să 

creăm de la zero un cartier pentru tinerii acestui oraș. Nu discutăm aici nici de 

populism, nu discutăm aici nici de politică. Am auzit de foarte multe ori această 

frază: ,,domnule că-i campanie, că nu-i campanie”. Oameni buni și dacă-i campanie 

ce facem? Nu mai deszăpezim? Dacă-i campanie, nu mai reparăm străzi? Dacă e 

campanie, nu ar trebui să beneficieze tinerii de aceste suprafețe de teren? Sau pe 

perioada campaniei ar trebui să ne punem toți mâinile în sân, să ne înjurăm unii cu 

alții? Eu consider că buna funcționare a acestui oraș nu ține de nici o campanie și 

acest proiect, din punctul meu de vedere ar trebui să subziste, este un beneficiu pe 

care îl putem oferi tinerilor acestui oraș  pentru a rămâne acasă sau pentru a se 

întoarce acasă de oriunde sunt plecați. În momentul în care acești tineri vor decide 

că  este viabil acest proiect și-și vor cumpăra o locuință și țin să vă anunț faptul că 
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deja au început să apară foarte multe solicitări în acest sens, cred că va fi un punct 

în plus pentru orașul nostru. E vorba de forță de muncă, forță de muncă calificată și 

este vorba de oameni care rămân în acest oraș. Acest proiect poate trebuia făcut mult 

mai demult, dar în momentul de față avem posibilitatea de a face lucrurile așa cum 

trebuie pentru tinerii din acest oraș. Vă rog  pe fiecare dintre dumneavoastră, 

doamnelor și domnilor consilieri locali, să nu abordați proiectul într-un mod 

politicianist și să vă gândiți la tinerii din acest oraș și la beneficiile pe care le-ar avea 

dumnealor, dacă acest proiect va fi făcut. Vă stau la dispoziție, atât eu cât și doamna 

arhitect, pentru orice fel de întrebare pe care dumneavoastră o considerați necesară. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- da, deci a fost Expunerea de motive, 

trebuie să luăm avizele, după aia vor fi discuții. Și-l rog pe domnul secretar să ne 

dea avizul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–  favorabil.  

Compartimentul  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

raportul de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală). 

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

3, 4 și 5). 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU – acum la discuții s-a înscris doamna 

Cristina Pravăț. Poftiți. Și pe urmă domnul Dragoș, domnul Scripăț. Și domnul 

Ghingheș, da? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnul Bîrzu, am ridicat mâna înainte, 

da? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- poftim? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- am ridicat mâna înainte. Și data trecută 

ați făcut la fel. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- înaintea cui? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- înaintea celor doi. După doamna Pravăț 

am ridicat mâna. Mai întâi doamna, că până la urmă  e femeie, o respect și apoi… 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- da, haideți să.. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- mulțumesc, domnule 

Ghingheș. Ca de fiecare dată, dați dovadă de cei 7 ani de acasă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- doamna Cristina, poftiți.  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- din capul locului, 

domnule primar, vă comunicăm faptul că grupul politic al consilierilor locali P.S.D. 

vor susține această inițiativă, care este doar o simplă inițiativă extrem de populistă.  

Dacă vreți ca tinerii să se întoarcă acasă sau să rămână acasă, așa cum ați afirmat, 

creați-le locuri de muncă. Iar locurile de muncă se creează prin creare de parcuri 

industriale. La Cluj, la Oradea, tinerii au rămas acasă pentru că li s-au creat locuri 

de muncă, nu pentru că li s-au pus la dispoziție un teren de trei sute de metri pătrați, 

într-o zonă industrială, care știm că este grevată de niște riscuri, ca să spun așa, de 

niște dezavantaje reale. A fost prezentă astăzi la ședința de comisie și cred că 

ședințele de comisie sunt ședințe publice și cred că pot detalia anumite aspecte 

discutate acolo. Doamna Arhitect șef, a fost întrebată dacă dumneaei s-ar muta în 

zona respectivă. Răspunsul știți care a fost? Nu.  
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1.Vorbim despre un teren, mă refer la terenul  care face obiectul prezentului proiect 

de hotărâre, un teren care tehnic trebuie să parcurgă niște etape pentru a fi lotizat, 

trebuie să fie întocmit un P.U.Z., pentru P.U.Z.-ul respectiv trebuie să fie obținute 

niște avize. Știm foarte bine că vorbim despre o zonă limitrofă cu culoarul de zbor 

și așa mai departe. Două întrebări v-aș adresa. Sunteți convins că veți obține aceste 

avize? 

2.Care este orizontul de timp în care dumneavoastră veți estima că veți putea pune 

la dispoziția tinerilor aceste loturi de teren, a câte trei sute de metri fiecare? Deci 

încă o dată. Sunteți convins că veți obține toate avizele?  

Și 2, după părerea dumneavoastră care este orizontul de timp, până la momentul la 

care se va turna prima fundație pe terenul respectiv? Și nu vă supărați pe mine, mă 

raportez la faptul că vorbim despre un proiect, cel din Izvoare, unde am avut doar 

câteva zeci de case și nu am reușit nici în trei ani să viabilizăm respectivul teren. Și 

încă o dată, după cum vedeți, din 9 consilieri P.S.D. suntem prezenți 8 consilieri 

locali, colega noastră doamna doctor Ioana Dinu nu este prezentă pentru că este de 

gardă, deci chiar dacă ședința a fost planificată așa cum a fost planificată, grupul 

politic P.S.D. a făcut tot ce a depins de sine să fie prezent, repet, cu o excepție, pentru 

că spitalul nu-l putem închide, pentru a susține acest proiect. Da? Nu condiționăm 

votul nostru favorabil de răspunsurile dumneavoastră la cele două întrebări. Dar am 

dori să ne răspundeți la cele două întrebări. Mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- poftim, domnule primar, la răspuns 

și pe urmă o să se intervină în ordinea în care ați ridicat mâna. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – bun. Oameni buni, haideți să ne înțelegem 

ceea ce înseamnă populismul. Primarul sau consiliul local nu creează locuri de 

muncă. Locuri de muncă sunt create de către investitori în momentul în care sunt 

stimulați și în momentul în care climatul macro-economic funcționează bine. Sau 

dacă consiliul local din acea unitate administrativ-teritorială este interesată de 

aceștia. Climatul macro-economic, și aici vreau să vă uitați un pic și la taxele locale, 

și în acest an vor suferi o creștere datorită indicelui de inflație. De ce? Pentru că țara 

a fost guvernată prost în ultimii trei ani de zile. Fiind guvernată prost, avem tot felul 

de creșteri: la inflație, la indicele de consum și la alte asemenea chestiuni. Așa că 

guvernul, ar fi trebuit să guverneze mai bine ca să stimuleze mediul privat. Făcând 

o mică paranteză, în momentul în care ești investitor și vii în Bacău și vrei să-ți 

aprobe un plan urbanistic, dar nu-ți aprobă pentru că tu ai nu știu ce culoare politică, 

iarăși e un semn de întrebare. Poate ar fi fost mai bine dacă aveam posibilitatea să 

avem banii orașului, nu să ni se ia 70 de milioane de lei. Da? Asta am reproșat de 

multe ori guvernului. Să creezi tu facilități în momentul în care ești tu minus 70 de 

milioane de lei în trei ani. Sperăm ca guvernul actual să nu-și bată în continuare joc. 

Pe de altă parte, o amestecătură și o paralelă între proiectul Habitat și acest proiect 

este  toxică și este nocivă, deoarece nu le poți amesteca. Repet, acel proiect a început 

prost. Au fost turnate fundații la case fără autorizații, pe un teren impropriu. 

Noi începem diferit. Avem o suprafață de teren  pe care ne apucăm să facem studii, 

să-i schimbăm destinația, să facem organizarea, să facem lotizarea, într-un ritm 

accelerat, să tragem utilități, toate acestea fiind trase gratuit de către primărie, să 

facem drumuri și să oferim aceste suprafețe de teren. 
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Mai mult decât atât, iarăși pentru a mai decela un pic din eventualele politicianisme, 

pe care o să le auzim mai încolo. 

Ca și primar sunt obligat să respect hotărâri de consiliu local, nici măcar n-am voie 

să le atac. Vreau să vă dau citire unei hotărâri, Hotărârea nr.108 din 29.04.2004 

privind acceptarea transmiterii imobilului teren constituit din cazarma nr. 5203 din 

Bacău în suprafață 63,7276 ha din domeniul public al statului și  din administrarea 

Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Bacău și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, 29.04.2004, semnat 

președinte de ședință Bîrzu Ilie. La articolul 3, este vorba de aceeași suprafață de 

teren, doamnelor și domnilor, care la articolul 3, suprafață de teren donată de către 

Ministerul Apărării Naționale, având următoarea destinație: ,,se va avea în vedere 

că acest teren, după transfer, să contribuie la realizarea obiectivelor de investiții 

privind delimitarea depozitului ecologic zonal pentru deșeuri, zone limitrofe cu 

participare financiară de la Uniunea Europeană”. În locul acestor depozite ecologice 

a apărut Cimitirul Sărata. Executarea Centurii de ocolire de Vest a municipiului 

Bacău. S-a apucat Victor Ponta în 2013 și de asemenea, ultimul paragraf, ” 

asigurarea construirii de locuințe pentru tineri”. Hotărârea din 2004. Asta este 

destinația  terenului, asta trebuia făcut demult. Oare e chiar atât de greu și chiar atât 

de grav să dăm unor tineri aceste suprafețe de teren și noi toți să ne angajăm să 

punem la dispoziție resursele financiare, să facem aceste utilități? Eu zic că nu. 

Probleme din astea cu culoarul de zbor, cu ne-culoarul de zbor, lângă se află Fabrica 

Barrier, lângă Cimitirul Sărata. Pentru a nu mai pune în discuție vreun eventual 

regim de înălțime, împreună cu doamna Arhitect Șef am venit cu acest tip de proiecte 

de P+M, P, sau P+1, regim maxim de înălțime de 7 m. Fabrica Barrier cred că are 

un pic mai mult de  7 m. Deci asta înseamnă că nu ne ducem peste regimul de 

înălțime să împiedicăm pe unii și pe alții. 

2.De asemenea, am auzit alte baliverne că o să vină avioanele, o să dărâme 

geamurile, o să facă, o să sperie oamenii. 

Eu, unul, am crescut în zona U.R.A., pe strada Aleea Metalurgiei, la nr.12, lângă 

Aeroport și atunci zburau avioane, zburau MIG-urile alea de nu le mai oprea nimeni. 

Și vă rog să mă credeți că n-a fost chiar atât de rău, nu s-a întâmplat nimic cu 

locuitorii  din acea zonă. Dacă vă duceți pe Strada Aeroportului 2, o să auziți și v-aș 

invita să stați acolo în momentul în care fac avioanele turul de pistă și o să vedeți că 

lumea se descurcă. 

Dar, a treia chestiune, apropos de tot ceea ce înseamnă zgomot, evident că în proiect, 

pentru că asta dacă ați vota favorabil, asta ar urma să se întâmple, acest proiect, 

există soluția acelor bariere sonice. Haideți să nu cădem în cealaltă extremă, să 

spunem că lângă aeroporturi  nu mai există case de locuit și eventual există un tăpșan 

liber  pe care să tragem aer din natură. Nu, aeroporturile vor subzista totdeauna și în 

zone de locuințe. Dar acum, eu vă întreb pe dumneavoastră, cu toate problemele pe 

care o să veniți și o să le ridicați: 

1.Că e populist proiectul. Că nu e bun proiectul. Dar n-ați vrea totuși să le dăm 

posibilitatea acestor tineri să își ia aceste suprafețe de teren și să vedem dacă-și fac 

sau nu-și fac treaba? 

2.Este hotărâre de consiliu local din 2004, primar Dumitru Sechelariu. A, că 
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dumnealor, sau cei care au fost după nu s-au gândit niciodată să-l aloce gratuit, e 

partea a doua. Legea ne dă posibilitatea să facem acest lucru. 

3.Am fost întrebat de termene, într-un joc de acesta așa pseudo-populism, și după 

aia      să-i spunem că n-a făcut la termen. Eu vă spun în felul următor. Dacă 

dumneavoastră ați vota favorabil, ne apucăm de treabă, teoretic până în luna martie 

ar trebui să fie finalizate aceste studii. Pe tot parcursul anului următor, tot parcursul 

anului următor, avem două componente de făcut: 

1.Tinerii să-și preia aceste loturi; 

2.Noi să facem execuția acestor proiecte;  

Asta este treaba noastră. 

Ce scrie în lege –  tinerii care primesc suprafețe gratuite de la U.A.T.-ul respectiv, 

au dreptul și au obligația să înceapă lucrările în termen de un an de la momentul în 

care au primit această suprafață de teren și să finalizeze acea construcție în termen 

de 5 ani. Dacă dumneavoastră veți vota favorabil, atunci începând cu data de 30, 

acea comisie își va începe funcționarea. Și asta înseamnă că vor fi primite cererile și 

dosarele acestor tineri. Mai mult decât atât, această dezvoltare a acestui cartier de 42 

de hectare se face pe zone de dezvoltare. Terenul este alocat pe un anumit tip de 

zonă de dezvoltare, fiecare își alege teren în acea zonă, fiecare acolo unde vrea. După 

ce se ocupă întreaga suprafață respectivă, se trece la următoarea zonă. Și tot așa. 

Evident că  dacă există instituții ale statului care vor să pună ,,bețe în roate”, ba la 

lotizări, ba la hărți, ba la așezări cadastrale, pot să o facă. Dar contez, sau pe avize 

de zbor, dar sunt convins că nimeni în țara asta nu vrea să blocheze dreptul unui 

tânăr stabilit prin această Lege 15 din 2003, să primească gratuit această suprafață 

de teren pentru a-și începe construcția unei locuințe. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- ați primit răspuns, da? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- n-am primit nimic. 

Deci, domnule primar, conform strategiei dumneavoastră manageriale, când se va 

turna prima fundație în cartierul respectiv? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă ați fi citit legea foarte atent, doamna 

Breahnă și ceilalți, dacă ați fi fost atenți, nu doar la punctajul venit de la partid, ci…  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- eu mă raportez strict 

la viziunea dumneavoastră managerială, domnule primar. Când se va turna prima 

fundație în cartierul respectiv? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- la ceea ce v-am zis eu, dacă ați fi fost atentă 

și nu punctajul venit de la partid de la domnul Lucian Dragoș, atunci ați fi observat… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul primar, cred 

că aveți nevoie de consultanță. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu v-am întrebat, nu v-am întrerupt. Ați fi 

observat că tinerii au dreptul să înceapă construcția într-un an de zile de la momentul 

depunerii cererii și de la primirea respectivei  suprafețe de teren. Întrebați-i pe tineri, 

cât de repede vor să-și facă. Cât despre  noi, buldozerele, dacă dumneavoastră o să 

aprobați, buldozerele o să fie cât mai curând. Stați liniștită. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, domnul Ghingheș, pe urmă 

domnul Ștefan și domnul Scripăț. Și pe urmă domnul Șova. Și și-a dorit domnul 

deputat Viziteu, vrea să intervină și dânsul, să supunem aprobării consiliului pentru 
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a lua cuvântul. 

Poftiți, domnul Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- mulțumesc. Am 10 chestiuni de punctat, 

pentru că vorbim de un proiect complex. Nu sunt întrebări, deci cât mai scurt. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, să ascultăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sunt doar aserțiuni. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- nu, nu. Sunt chestiuni și tehnice… 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți să nu facem dialog. Poftiți, 

domnule Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- nu intrăm  în chestiuni populiste sau 

politice, pentru că până la urmă vorbim de un proiect oportun, mă rog, ideea este 

oportună, în sensul în care a fost propusă și în candidatura pentru Capitala 

Tineretului, le-ați primit și de la tineri atunci, erau parcă 5 idei prin care se poate 

dezvolta Bacăul dincolo de proiectul acela de candidatură, dar este important și cum 

îl aplicăm. 

Deci, din start, din capul locului o spun, voi aproba Regulamentul doar dacă de la 

proiectul de hotărâre este scos terenul și vom vorbi despre alte suprafețe. Deci, cu 

ideea în sine, cu acordarea acestor terenuri pentru tineri  ca să-și facă case, eu, da, 

sunt de acord n-am nici o problemă, dar avem o problemă cu amplasamentul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, alt teren vă referiți? 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- da. Dar cu ideea în sine n-am nici o 

problemă, vă susțin și așa cum am contribuit la Capitala Tineretului, voi vota și 

Regulamentul acesta, v-am spus, cu un disclaimer, cu un mic amendament.  

Unul la mână, în Bacău astăzi avem peste 60 de străzi fără canalizare, fără asfalt, 

multe dintre ele fără trotuare sau iluminat public. Bun. Avem aici 42 de hectare 

extravilan, deci va trebui să-l băgăm și în intravilan, după aceea. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-un proiect de hotărâre ulterior. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- da, da, ok. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- tot în aceeași ședință, dacă veți aproba. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- acolo este altceva, este din domeniul public 

în domeniul privat. Apoi, aș dori să ne răspundeți la următorul lucru. Ce studiu 

prealabil    s-a făcut cu privire la identificarea nevoii? Deci am avut mai întâi tarlaua 

sau nevoia? Sunt de acord, poate că sunt câțiva zeci de tineri interesați, sute de tineri, 

dar trebuie să știm exact, ce fel de tineri, deci un studiu. Un studiu în primul rând pe 

zona socială și apoi un studiu de oportunitate privind amplasamentul. Puteam găsi 

alte terenuri? Sunt variante mult mai racordate, ca să zic așa, la utilități sau în rețeaua 

publică? Deci o astfel de operațiune,  pe 42 de hectare ar fi trebuit să vină la bază cu 

un studiu de oportunitate. Nu vorbim de studiile urbanistice, pentru că acelea sunt 

de realizat în etapa secundă.  

Bun, apoi, mi-ar fi plăcut să aud de la dumneavoastră cât costă operațiunile pe care 

vi le propuneți? Cât costă canalizarea? Cât costă străzile pe care vreți să le amenajați, 

cât costă toate celelalte echipamente urbane, grădiniță, școală, parc, ce mai spuneți 

dumneavoastră acolo? Pentru că, eu m-am consultat cu oameni care se pricep, cu 

persoane, cu tot felul de persoane care se ocupă cu așa ceva și costurile sunt estimate 

undeva la peste 5 milioane de euro? Peste 5 milioane de euro, deci așa un  minimal, 
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ca să zic. Și peste 5 milioane de euro, bani cu care am putea să facem, de exemplu, 

mai multe locuințe colective, blocuri pentru tineri, pentru că nu vorbim aici de un 

proiect social. Deci, astăzi nu avem de discutat un proiect social, din păcate. Pentru 

că acest proiect nu se numește ,,o casă pentru fiecare tânăr” sau nu este o casă pentru 

fiecare tânăr, este o tarla pentru fiecare tânăr, pentru că tinerii vor fi nevoiți să-și 

facă aceste case, care la un cost minimal ajung la 60.000-70.000 euro. Deci,  nu 

vorbim de tineri care nu au posibilități, vorbim de tineri care trebuie să aibă 

posibilități să facă aceste case. Eu i-aș spune acestui program propus de 

dumneavoastră, mai ales în această perioadă și vă rog să-mi scuzați cumva  

obrăznicia, ”o păcăleală pentru fiecare tânăr”. 

Mergând mai departe cu argumentele. Este Strategie de Extindere a Aeroportului  

Internațional ,,George Enescu” care vizează două componente, că vă place acest 

cuvânt, zona comercială, deci zona de călători și comercială și zona militară. Au fost 

încheiate acorduri deja, la Bacău vor fi modernizate avioanele F16. Dumneavoastră 

și mulți cetățeni se gândesc la faptul că nu prea mai zboară, sau nu mai zboară MIG-

uri în Bacău, dar vor zbura avioane F16. Gândiți-vă ce înseamnă pentru tinerele 

familii,  ca ai lor copii să crească în acel zgomot. Poate că dumneavoastră spuneți că 

pot să trăiască acolo, dar asta are consecințe pe termen lung și aș vrea să trag un 

semnal de alarmă și pentru acei tineri care ar lua în calcul să se mute acolo. Poate că 

nu ne dăm seama, dar zgomotul ăsta afectează foarte mult. Bun, culoarul de zbor, și 

ați precizat niște bariere sonice. Bariere sonice veți face, poate, la baza pistei, dar nu 

cred că veți face bariere sonice ca un fel de acoperiș, o cupolă pe 42 de hectare să 

păziți, sau mă rog, să diminuați sunetul. 

De asemenea, aș vrea să aduc în discuție faptul că ați avut o idee bună în 2016 și 

cred că ați menționat-o de câteva ori și aici în consiliul local, realizarea unui parc 

industrial logistic, în acea zonă. Dumneavoastră ați venit în 2016 cu un proiect, se 

numea ,,Bacăul Mare”. Era foarte bună ideea în acea zonă. Deci acea zonă se 

pretează pentru activități industrial-logistice. Este o zonă aproape  de aeroport, este 

o zonă aproape de viitoarea centură. Deci parc industrial, logistic, cred că se pretează 

excelent pentru această zonă și dumneavoastră asta ați spus și aici în ședință și ați 

spus și în proiectul dumneavoastră de candidatură pentru care ați primit voturile prin 

care ați ajuns primar. Ați menționat Hotărârea de Consiliul Local nr.108 din 2004. 

Acolo este o enumerare de activități, de funcțiuni ce pot fi date terenului. Deci, ați 

spus deșeuri, centură, locuințe tineri. Și aș vrea să vă întreb,  cum se împacă 

locuințele pentru tineri cu groapa de gunoi, cu deșeurile pe care le-ați precizat? Deci,  

din start acolo vorbim de o opțiune. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu le mai amestecați, îmi cer scuze că îmi 

permit să vă întrerup, groapa de gunoi nu a mai fost făcută și dumneavoastră ați 

înțeles foarte bine. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- nu, nu, dar era o enumerare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- s-a făcut în altă parte. Nu le mai amestecați. 

Lăsați. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- dar era o enumerare acolo. Astea două nu 

erau compatibile. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- erau enumerate niște oportunități din 
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care au rămas câteva. Și v-aș ruga, un pic mai scurt. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- da, da, imediat termin. Imediat. 

Bun. Accesibilitatea la zonă. Această zonă trebuie conectată cu orașul. Din păcate, 

orașul nostru s-a dezvoltat pe zona Nord-Sud. Noi trebuie să spargem barierele Est-

Vest, adică apa și calea ferată. Imaginați-vă ce-ar însemna ca sute de autovehicule 

să încerce să intre în oraș prin Pasajul subteran, suplimentar față de cum se întâmplă 

în prezent. Deci, trebuie să discutăm despre o dezvoltare în teritoriu, nu doar o 

dezvoltare a respectivei parcele, care trebuie să ne spuneți în primul rând la cât va 

costa din bugetul public. 

Și cred că exemplul Habitat este binevenit. De ce? Nu pentru că aceste proiecte pot 

fi comparate, pentru că din start sunt de magnitudine diferită. Dar, din nou, 

dumneavoastră n-ați fost în stare să faceți în doi ani de zile câteva racorduri acolo și 

o canalizare minimă pentru câteva zeci de locuințe. Iarăși promiteți parc, mare parc 

acolo, Parcul Făgăraș, de patru ani vă chinuiți să-l faceți. Nu s-a întâmplat nimic 

acolo. Iarăși promiteți transport public, în Izvoare la fel, de doi ani îi mințiți pe 

cetățeni acolo. De asta zic, că acest proiect mai degrabă se numește ,,o păcăleală 

pentru fiecare tânăr”. Mi-ar plăcea să fie adevărat. Deci, mi-ar plăcea ca acest proiect 

să fie adevărat. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- ne repetăm de acum, domnule 

Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- bun, am încheiat. Dacă vrem să atragem, 

sau să rămână tinerii, sau să se întoarcă tinerii în Bacău, trebuie să avem un context 

economic aici, trebuie  să dezvoltăm în primul rând industria, trebuie să oferim locuri 

de muncă și trebuie să avem o calitate a vieții în municipiul Bacău, domnule primar. 

Pentru că tinerii, indiferent dacă le dați sau nu teren,  vor pleca în continuare din oraș 

pentru că nu este apă, nu au străzi, nu au trotuare, la școală li se bagă mâna în buzunar 

pentru că dumneavoastră nu alocați suficienți bani și așa mai departe. 

Și aș vrea să închei cu o întrebare retorică. De ce tinerii ar rămâne în Bacău sau s-ar 

întoarce în Bacău și de ce ar crede vreo secundă că acest program este realist, când 

dumneavoastră v-ați luat teren pentru casă la Săucești, deci nu în municipiul Bacău? 

Mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- da, bine. Haideți, s-a înscris domnul 

Ștefan și domnul Scripăț și pe urmă domnul Șova. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar stați, să răspund, pe rând. Apropos, terenul       

l-am vândut, vreau să mă mut în Bacău, domnule Ghingheș, să stau lângă 

dumneavoastră. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul Ștefan. 

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

Domnule primar, într-adevăr acest proiect este oportun pentru tinerii băcăuani. Însă, 

așa cum ați spus în Expunerea de motive, v-ați consultat cu aparatul primăriei. 

Eu consider că era pentru acest proiect necesară o dezbatere mult mai amplă. Și vă 

spun, domnule primar, aceste lucruri  pentru că într-adevăr am văzut și eu hotărârea 

de guvern din 2004, am văzut care este destinația acestui teren, am văzut ce am făcut 

cu o parte din teren, însă știți și dumneavoastră ca și mine, că noi în acest moment 

nu mai avem foarte multe terenuri disponibile în municipiul Bacău, din păcate. 
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Acesta este într-adevăr terenul cu cea mai mare suprafață care putem să-l gândim pe 

termen mediu și lung ca și utilitate, dar și ca beneficiu, domnule primar. Ce putem 

face noi ca și consiliu local, primar, viceprimari, ca terenul să aibă cea mai bună 

utilitate pe viitor? În primul rând nu am stabilit și nu am reglementat foarte clar, nu 

mai zic de Registrul spațiilor verzi, dar nu avem nici acum, noi, consiliul local, o 

situație clară unde vrem să fie în municipiul Bacău zona industrială și zona 

rezidențială. Nu s-a făcut nici acum o dezbatere cu arhitecții, cu oamenii de afaceri, 

cu oamenii implicați, cu oameni care știu cum se dezvoltă o comunitate, așa cum se 

face în vest. Proiectul este de o mare anvergură. Am discutat cu bunii mei prieteni 

de peste Carpați și mi-au spus: ,,domnilor acesta este un proiect de nivel  de 

București, Cluj și alte orașe foarte mari”. Vă întreb, domnule primar, de ce trebuie 

să facem toată suprafața? De ce nu încercăm cu un proiect pilot? Mai puțin, să vedem 

că suntem în stare să facem acest lucru? Vreau să vă spun, apropos, domnule primar, 

între anii 2016 și 2019 avem 554 de dosare de locuință. Atâta timp cât am avut în 

subordine fondul locativ și A.N.L.-urile s-au făcut eforturi și am dat niște locuințe 

prin evacuări și predări. Nu am mai făcut o locuință colectivă în Bacău de ani buni 

de zile. Așteptăm de la C.N.I, dar se pare că C.N.I.-ul nu are bani și nu vom avea 

curând. Nu este o rușine ca primăria să construiască și locuințe colective pe care să 

le închirieze și să aducă bani la bugetul local. De ce nu facem în acea zonă, pe o 

dezbatere publică și câteva locuințe colective? O zonă să fie de locuințe colective, 

ale Primăriei Bacău, chiar dacă regimul de înălțime o să spuneți este mic, dar putem 

face P+2, șapte metri maxim și o zonă să fie case pentru tineri. Ați pus, din punctul 

meu de vedere, ați pus carul înaintea boilor. Chiar dacă proiectul e unul bun pentru 

comunitate, dar cred că l-ați făcut la un nivel foarte mare și trebuie să vă spun că 

într-adevăr v-ați gândit și la alegerile de la vară. În total  avem, domnule primar, 

3.700 de dosare de locuințe pe care nu le-am soluționat în municipiul Bacău. Ce 

facem? Câți din cei 3.700, domnule primar, au bani să-și facă această casă? Eu sunt 

și voi rămâne un om de dreapta. Dar nu uitați că rolul U.A.T.-ului este mai mult să 

se aplece, adică a primăriei, să se aplece către partea socială. Nu vreau să intru în 

populisme de stânga, dar aș fi văzut acolo și un proiect de locuințe colective, sau în 

altă parte, pentru că avem foarte multe solicitări. În ceea ce privește costurile, 

domnule primar, într-adevăr am vorbit și eu astăzi cu câțiva directori de servicii, sau 

operatori de, furnizori de utilități. Aveți dreptate, gazul este acolo, energia electrică 

acolo, dar aș fi vrut o corespondență scrisă, pentru că așa am pățit și la Habitat. Erau 

toate acolo și când ne-am apucat de treabă s-a schimbat directorul, s-a schimbat 

administratorul și nu mai avem nimic. Deci, aș fi vrut la proiect un schimb, o 

corespondență, între M.A.P.N., operatorul de gaz, de apă, de electricitate, 

Autoritatea Aeronautică, pe care    n-a întrebat-o nimeni. Acel proiect care s-a 

discutat pe holurile consiliului județean de câțiva ani, de dezvoltarea zonei pentru un 

aeroport Cargo și de care dumneavoastră nu sunteți străin, cred că. Dar s-a discutat 

într-o perioadă să dezvoltăm acolo. Nu știu cât este zona tampon. Cât vom pierde  

din acest teren pentru zona tampon cu aeroportul. Nu știu dacă până astăzi s-a 

rezolvat, domnule primar, tot ce ține de retrocedări, că mai avem încă procese în 

acest sens. Nu aș vrea să monopolizez foarte mult discuția, dar aceste discuții și 

aceste lucruri cred că trebuiau discutate cu foarte multă atenție și cu oameni mult 
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mai pregătiți decât noi. Și noi să fi ascultat, că acesta este rolul unui manager, al unui 

primar, să asculte, să fi văzut aici o masă, cu toți oamenii de afaceri, cu toți arhitecții, 

să vedem cum gândesc ei. Că noi, politicienii, ne înfierbântăm acum pentru că ne 

așteaptă 6 luni cu săbiile ascuțite și fiecare vrea să arunce pe piață câte un proiect 

din acesta, poate, poate, mai luăm un vot. Este viabil acest proiect? Are Municipiul 

Bacău potențialul să facă un astfel de cartier rezidențial? Să nu intrăm, domnule 

primar, exact cum am intrat și cu spitalul, n-am întrebat peste tot, ne-am pupat cu 

toții, am zis că rezolvăm și uitați că astăzi suntem blocați la Ministerul Justiției  

pentru că nu avem un aviz. Așa că, ar trebui să vedem la mapă o serie de adrese, în 

primul rând de la operatorii de utilități, nu așa doar la nivel verbal, ar trebui să avem 

o dezbatere mai largă. Voi susține astăzi Regulamentul și v-aș da astăzi ca o primă 

propunere și poate o luați și în calcul, să lotizăm altfel acel teren, să reducem un pic 

suprafața și poate ca un proiect pilot, aș începe cu primele case, domnule primar, cu 

terenul de pe Calea Romanului, de lângă Fundația Lumina, să vedem dacă avem sau 

nu solicitanți. Că așa, la dezbatere publică, toată lumea vine și toată lumea vrea case, 

vrea de la primărie, e frumos. Am văzut ce tineri ați avut acolo, dar vă spun că acei 

tineri vor mai mult locuințe sociale. Și știți foarte bine la ce mă refer. Eu vă 

mulțumesc, sper să ne aplecăm cu încredere, pentru că avem un teren, cel mai mare 

teren al Municipiului Bacău și trebuie să vedem exact dacă astăzi facem un lucru de 

viitor. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- am înțeles, domnule Ștefan. S-a 

înțeles, domnule. Mulțumesc. Domnul Scripăț, vă rog. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- da, domnule președinte, domnule 

primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Eu voi începe cu sfârșitul. 

Salut inițiativa și voi vota acest proiect, un teren pentru fiecare tânăr, nu o casă. Un 

teren pentru fiecare tânăr. În același timp vreau să discut și eu despre locație și vreau 

să fiu huiduit astăzi, nu înjurat sau blestemat peste 5 ani. Personal am avut ocazia, 

am lucrat undeva la mină, să locuiesc într-o colonie minieră, în zona Orșova, județul 

Caraș Severin. Când mă uit la acest desen îmi amintesc de acolo. Acolo mai vedeam 

și un copac și o bancă și un scaun. Aici pare mai mult ceva, gen hale, dar e altă 

problemă. Aș fi vrut ca acest proiect să fie promovat acum trei ani. Și atunci aveam 

tineri și atunci plecau, între timp alții nu mai au 35 de ani și sunt supărați  și poate 

astăzi inauguram sau ciocneam o cupă de șampanie, după trei ani să facem acest 

proiect. Mă îndoiesc, dacă în trei ani. Habitatul stă mărturie cam ce putem noi să 

facem. 

Eram viceprimar și atunci. Vă spun imediat. Da, am fost viceprimar. Când am fost 

viceprimar, acel teren a fost transferat cumva de la Ministerul Apărării Naționale și 

avea o destinație, alta decât rezidențială. Vechea administrație și-a dorit acolo să 

facă un cimitir și târgul auto. Un cimitir și târgul auto. Azi, noi hotărâm  ca lângă 

aeroport și cimitir să facem o colonie. Alții spun că ce, mai facem un sat în comuna 

Bacău. Eu nu o să spun așa. Dar a duce tinerii acolo, de fapt îi alungăm din Bacău, 

dar nu-i alungăm nici în Europa nici în alt oraș. Acolo, vreau să vă spun în același 

timp, că în acea zonă activează trei actori foarte importanți de la care trebuie să 

obținem avize. 

Dacă noi vrem să facem acolo ceva, trebuia să facem o analiză SWOT, puncte tari, 
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puncte slabe, oportunități și riscuri. Aeroportul Internațional ,,George Enescu” este 

într-o extindere. Domnule Huluță, … 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți să-l ascultăm. Un pic. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- este într-o extindere. S-a făcut un 

terminal … 

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - ...(nu se înțelege, vorbește în afara 

microfonului). 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- domnul Huluță, domnul Huluță, la 

sindicat vorbește cine poate. Vă rog să mă respectați și vă respect. Mulțumesc. Da? 

Dacă nu vă interesează, mă așteptați pe hol și bem o bere. 

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- ... (nu se înțelege, vorbește în afara 

microfonului). 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- domnule, dacă pot să mai vorbesc, 

mai vorbesc, dacă nu… 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul Huluță, haideți să-l 

respectăm, este colegul nostru. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- eu, nu fac campanie,  nu mai am 

proiecte politice, vă asigur. 

Eu m-am informat de la Aeroportul Internațional cam ce se întâmplă acolo. 

Aeroportul este într-o dezvoltare continuă. Se va face o pistă capabilă să opereze  

toate tipurile de aeronave. În perioada când eram prefect  s-a făcut proiectul pentru 

centură. Proiectul trebuia să fie la 200 de metri de gardul aeroportului, aeroportul 

are  o zona de siguranță și o zonă de protecție. Centura s-a dus mult către Luizi 

Călugăra motivat de faptul că unitatea militară care activează acolo sub egida 

N.A.T.O. va aduce aeronave puternice și au în proiect să mai facă încă o pistă, o 

pistă de rezervă. 

AEROSTAR-ul a obținut licență să modernizeze avioanele F 16 și mentenanța lor. 

Din discuțiile de la aeroport, nu-i chiar o glumă. E posibil ca noi să primim un refuz 

categoric. Unde m-am informat eu, erau persoane destul de, eu știu, dornice de a da 

un răspuns, mai puțin la unitatea militară unde nu o persoană dă un răspuns, Comisia 

Națională de Apărare. Lucrurile acolo sunt mai complicate. Noi degeaba ne-am dus 

- băi gaz metan, îmi tragi gazul, mi-aduci curentul, noi trebuia să începem cu niște 

avize de principiu. Aeronautica are niște reguli clare. Dacă noi vom construi casele, 

dar eu vă spun că acolo  nu se vor construi, nu că nu vreau eu, e posibil ca zona să 

fie declarată de utilitate publică și în 5 ani să se mai facă o pistă, că așa stau lucrurile, 

facem parte din NATO și nu trebuie să ignorăm. 

Eu, în calitate de, printr-o dispoziție de primar, am primit atribuții de patrimoniu și 

le-am luat în serios și decât să ducem tinerii  acolo, eu vin cu niște propuneri. Deci 

sunt pentru 300 de metri, am identificat în oraș anumite zone  care pot să preia aceste 

atribuții, de a construi case. Avem schițele… 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- aveți propuneri? Spuneți-le. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- avem în Izvoare, lângă Habitat 9 

hectare, avem unde au fost serele, în Cartierul Gherăiești, intrarea e prin parc, sunt 

între 6 și 8 hectare și de asemenea avem posibilități cu Ministerul Apărării Naționale 

să facem un schimb de teren, să preluăm acest teren care-i exact în partea stângă spre 
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unitatea de jandarmi, deci noi să facem demersuri să preluăm aceste terenuri, facem 

demersuri la Prefectură, Prefectul inițiază Hotărâre de Guvern și să încercăm nu acea 

zonă s-o facem rezidențială, ci alte locații. Și chiar este recomandat să fie mai multe, 

ca tânărul să opteze, îi place la aer curat ia în zona Gherăiești, îi place pe malul bălții 

ia în zona Izvoare, îi place, sau zonele propuse de mine și vor veni și altele, nu știu 

dacă mari sau mici, cel puțin au utilități și putem crea pentru tineri un trai decent. 

Trebuie să ne gândim, azi sunt tineri, mâine au copii, poimâine sunt bunici. Când 

privesc aceste case, eu vă spun, acolo nu-i de locuit. 

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- ... (nu se înțelege, vorbește în afara 

microfonului). 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dar e mai greu, nu știu engleza. V-

am spus ideea. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul Huluță, deci a venit cu 3 

propuneri de teren. 

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- ... (nu se înțelege, vorbește în afara 

microfonului). 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- vă rog să fiți mai scurt. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- întrucât domnul Huluță e agitat, deci 

cu rezerva, am făcut cele trei propuneri, voi vota și voi susține acest proiect. Dar 

regret că n-a fost promovat acum trei ani. Acum noi să ne gândim la proiecte 

sustenabile, realizabile  în cele 6 luni de mandat pe care le mai avem. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- s-a înțeles. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- să nu împovărăm o viitoare 

administrație  cum am preluat noi, o insulă de agrement, un spital. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnule Scripăț, nu mai preluați iar 

cu insula, iar o luați de la început? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- insula e o ,,mândrie” pentru Bacău. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul, urmează domnul Cătălin 

Crețu și domnul, după cum îl cunosc va fi mai succint. Domnul Crețu. Vă rog, liniște. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU – aș începe să spun că suntem la 

proiectul nr.1, care vorbește despre aprobarea unui regulament, în baza unei Legi, 

nr.15 din 2003. Deci din 2003 până astăzi, oricine putea să întocmească acest 

regulament. Nu înțeleg de ce într-un regulament trebuie să văd un teren? Din punctul 

meu de vedere, regulamentul trebuie să stabilească clar condițiile prin care cel pe 

care îl vizează acest regulament  poate să solicite acest teren. 

În momentul de față există vreo cerere înscrisă? Eu nu cred că există scris, vreo 

cerere înscrisă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- o să aveți o surpriză. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- bun. Dacă există cereri înscrise, aș 

vrea să văd regulamentul aprobat, comisia, analiza pe toate cererile respective și să 

vedem exact numărul de solicitări care întrunesc toate punctajele  conform legii. În 

momentul ăla, am vedea de ce necesar de teren vorbim. Discuția despre teren la acest 

proiect mi se pare inutilă. Pentru că regulamentul acesta se va aproba pentru întreg 

municipiul. Nu înțeleg de ce trebuie să-l leg de un teren anume? De asta, eu aș scoate 

articolul 2, aș face regulamentul  ca să poată să meargă analiza, ulterior identificăm 
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toate terenurile care pot fi lotizate. Și apropos, vizavi de lotizare, în București, când 

te muți în București sau când îți cauți o casă în București, îți cauți o casă în funcție 

de zona în care ai activități, unde lucrezi. Dacă lucrezi în Militari, nu o să-ți iei, nu 

știu, în sectorul 2, pentru că traversezi tot Bucureștiul. Da? Prin urmare, cu siguranță 

o descentralizare a acestor locuințe, făcute în mai multe zone ale orașului, ar ajuta 

pe toți cei tineri care vor. Pentru că nu toți tinerii lucrează în același loc. 

Pe de altă parte, cred că printr-o utilizare a terenurilor libere  care nu au suprafața de 

400.000 m.p., au suprafețe mai mici, dar prin utilizarea lor  putem să eficientizăm 

mult mai bine spațiul urban. Dar lucrul acesta cred că are legătură cu dezvoltarea și 

cu viziunea pe care primăria ar fi trebuit s-o fi dat de acum trei ani, lucru pe care eu 

încă-l aștept, pentru că nu știu care este viziunea de dezvoltare asupra municipiului. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- citiți Strategia de Dezvoltare și atunci … 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- lăsați Strategia, că ăla este un act … 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- și știți ce scrie SIDU, Strategia de 

Dezvoltare pe această zonă, domnule primar? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- în nici un caz locuințe, da? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- ce scrie, știți, v-ați uitat în primul rând? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- în nici un caz locuințe. Deci prin 

urmare, din punctul nostru de vedere, considerăm că regulamentul poate fi aprobat  

dacă scoatem referirile la teren, astfel încât să putem să avem estimarea unui număr 

de cereri, să putem să mergem mai departe cu analize și așa mai departe. Mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- îmi cer scuze față de domnul Laur 

Șova că a fost înscris înainte și pe urmă, cu aprobarea dumneavoastră, o să dăm 

cuvântul și domnul invitat, care dorește să ia cuvântul, domnul deputat Viziteu. 

Haideți, domnul Șova. 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA- da, mulțumesc frumos, domnule 

președinte. 

După cum a declarat și la începutul discuțiilor la acest proiect  colega mea, vom vota 

acest proiect. Nu credeam că o să spun acest lucru, subscriu la ce au declarat anumiți 

colegi de-ai mei, domnul Ghingheș, domnul Scripăț, vizavi de relocarea acestui 

proiect, acestei inițiative, lăudabile de altfel, fără doar și poate. Eu cred că acolo s-

ar preta mai degrabă un parc industrial, cum a spus și domnul Ghingheș, dat fiind și 

accesul la drumul național și aeroport, sunt mai multe aspecte  care ar lega această 

zonă de un parc industrial decât de o, un cartier, nu știu, să spun așa. Întrebarea mea 

către domnul primar- mediul de afaceri l-ați consultat puțin vizavi de  această 

problemă? Nu doar tinerii. Ok, sunt de acord, deci, lăudabilă inițiativa, dar mediul 

de afaceri? Știți de ce? Pentru că dumneavoastră, în proiect, sunt 825 de loturi de 

teren, corect? Am văzut bine. Dar nu     v-ați gândit că dacă am face acolo, ați face, 

am face noi, următorii care vor fi în următorul mandat, nu știu, vom vedea, un parc 

industrial, se vor crea poate mai mult de 5.000, 8.000 de locuri de muncă pe care le-

ar putea accesa tinerii și eu zic, din punctul meu de vedere, că ar fi mai utilă această 

situație  decât să stai să te duci la bancă, să iei un credit, cum spuneau și colegii,  

50.000, 70.000 de euro, pentru o casă care nu știu, zboară avionul deasupra, nu? 

Pentru terenul pe care își vor construi.  

L-am văzut în sală și pe domnul Gârmacea de la Barrier, un bun manager și în 
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atragerea fondurilor europene, eu cred că bine ar fi fost să întrebați și mediul de 

afaceri, nu neapărat, haideți mergem pe tineri, da și eu, din punctul meu de vedere, 

disperarea dumneavoastră de a prinde al doilea mandat. Da? Dăm terenuri pentru 

tineri, haideți să dăm locuri de muncă pentru tineri. Da? Mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul Stan sau domnul Huluță. Cine     

s-a înscris? Poftiți. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- suntem obligați să dăm cuvântul  atunci 

când ni se cere din partea unui membru al Parlamentului, așa cum a făcut și domnul 

Necula în 2015, da? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- da, da. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- dacă vă aduceți aminte. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- da, bine. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - domnul Ghingheș, sunt întrutotul de 

acord   să-i dăm cuvântul, dar după. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

domnul Ghingheș, nu există obligație, dacă mă lăsați să lămuresc un aspect. Nu 

există obligație pentru membrul Parlamentului. Este obligație pentru că e cetățean al 

Bacăului. Dacă mergem pe calitatea de membru al Parlamentului,  Codul 

administrativ spune, numai pe domeniile pe care activează  poate să ia cuvântul. Aici 

oricine vrea, ca cetățean al municipiului Bacău  poate lua cuvântul, se adresează 

președintelui de ședință. Domnul Necula când a vrut să ia cuvântul, nu i s-a dat 

cuvântul, stați liniștit. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- a vorbit, a vorbit, până la urmă. Deci, 

domnul Stan primul și domnul Huluță. 

Poftiți, domnul Stan. 

Domnul Consilier Gabriel STAN- bună seara, tuturor. Pentru că ne-ați invitat să 

votăm noaptea și consider că suntem consilieri responsabili, chiar dacă votăm 

noaptea, îmi permit în continuarea celor remarcate de colegul Crețu, să vă propun 

eliminarea din Ghidul de Aplicare, de la articolul 10, alineatul 2, punctele j)  și k), 

pe care noi le considerăm ușor discriminatorii. Dacă vreți vi le citesc, am 

regulamentul în față, punctul j) face referire la documente din care să rezulte că a 

lucrat tânărul respectiv sau familia în străinătate, de unde s-a reîntors în ultimele 6 

luni, pentru a se stabili la Bacău, contract de muncă care s-a finalizat, contract de 

închiriere pentru o locuință în străinătate, mă rog, eu consider că acest punct j), litera 

j) este ușor, mă rog, precizările sunt discriminatorii. Litera k) adeverință din care să 

rezulte activitatea de voluntariat. Astea sunt propunerile mele, propunerile noastre, 

eliminarea celor două puncte din metodologie. Repet, articolul 10 alineatul 2, literele 

j) și K). Mulțumesc. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul Huluță, aveți cuvântul. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- mie îmi pare rău că la orice propunere de 

acest gen, când vrem să construim  ceva, apare imediat politicul. Și facem campanie 

electorală, șase luni  asta ne așteaptă. O să avem și invitați și vorbitori o să avem, 

dar nu venim la subiect. Spunem o chestiune că, trebuiau avize. Haideți să treacă 

executivul să ia aceste avize. Păi haideți să votăm acest proiect și să treacă executivul 

să ia aceste avize. Dacă nu ia aceste avize e clar că trebuie să relocăm proiectul, că 
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proiectul este bun,  este faza de început a unei idei și a unui proiect. Îl votez și 

apreciez. De exemplu, la început, doamna Pravăț a spus foarte clar că susține acest 

proiect și să dăm drumul la treabă, chiar cerea și niște termene. Și eu apreciez grupul 

P.S.D. că susține acest proiect, pentru tinerii noștri. Eu spuneam la toți- ,,lac să fie 

că broaște se găsesc”. Spunem așa, haideți să dăm drumul la cereri, dar nu avem 

terenul. Haideți să dăm drumul la  cereri, dar n-avem o hotărâre de consiliu local, 

cât de cât, în fază incipientă, să votăm, să fie votată deja. Adică nu mi se pare că noi  

punem acum carul înaintea boilor. Să dăm drumul la proiect, să vină cererile și în 

paralel să se ia avizele  la această construcție. Mi-ar plăcea să văd un astfel de cartier 

în Bacău.  

Eu, ați văzut că votez orice se construiește în Bacău  pentru că noi suntem 

încremeniți. Exact cum spunea și cineva, noi ne-am dezvoltat Sud-Nord, sau Nord 

la Sud, suntem ca un fus, ca un fus suntem. Eu, în 2008, se pot lua procesele verbale 

și am zis, haideți să ne lățim un pic, haideți să facem un oraș rotund, chit că o să 

trecem dincolo Bistrița, chit că o să trecem dincolo de Aeroport, dar trebuie să 

dezvoltăm. Eu susțin această inițiativă, o votez cu toată inima și sunt convins că se 

vor ocupa toate aceste locuri. Și domnule Stan, eu spun că trebuie să le dăm, noi 

spunem să vină cei de afară și spunem oameni buni,  politicieni, aduceți-ne copii 

înapoi! Și am zis, dacă vin cei din străinătate  să aibă un punctaj mai mare pentru 

aceasta.  Cred că asta a avut în vedere executivul primăriei. Adică să dăm un imbold 

celor de afară. Eu sunt convins că le vor cumpăra cei  de afară, își vor face case și 

peste 4-5 ani se vor muta în ele. Dar măcar au unde să vină. Se investește foarte mult 

în sate,  se fac vile  cu banii celor de afară. Susțin inițiativa, susțin proiectul în 

totalitate. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- mulțumim. Deci acum supun votului 

dumneavoastră pentru a da cuvântul domnului Viziteu. Cine este pentru a da 

cuvântul? Împotrivă? Nu. Se abține cineva? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   
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Poftiți, domnule. Este microfon și aici. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- mulțumesc, domnule 

președinte de ședință, stimați consilieri locali, domnule primar. Am să fac o serie de 

expuneri punctuale, fără a repeta argumentele deja aduse. 

În primul rând acest regulament are patru părți. Are, acest proiect de hotărâre are 

regulament, alocarea celor două terenuri, lotizarea și proiectele de caz. Și o să mă 

adresez la fiecare individual.  

În primul rând este o discrepanță majoră între Expunerea de motive făcută de primar, 

cea a necesității sociale  a unor terenuri și proiectul așa cum este el construit. O dată 

prin faptul că acest punctaj nu favorizează persoanele aflate într-o situație dificilă. 

Eu, de exemplu, pe acest punctaj  am un punctaj maxim, cu toate că nu ar trebui. 

Sunt favorizat. Acest punctaj defavorizează de fapt acei tineri care au cea mai mare 

nevoie de astfel de gratuitate. Acesta este un prim punct. Apoi oportunitatea de a 

rezolva întoarcerea unor tineri sau rămânerea unor tineri condiționată de această 

acordare de terenuri, nu cred că este realizabilă. Dacă aveți un studiu în acest, prin 

care tinerii pleacă pentru că nu au un teren gratis sau s-ar întoarce pentru 300 m.p. 

de teren  gratuit, v-aș ruga să ni-l puneți la dispoziție, deși am mari îndoieli. 

Apoi, despre oportunitatea terenului. S-a vorbit despre Compania AEROSTAR, care 

testează motoare, despre aero-bază unde știm că avem zboruri cu  reacție. Un lucru 

ar trebui punctat pentru tinerii care sunt în sală și pentru cei care au aplicat pentru 

așa ceva. Cel mai apropiat punct de acest teren de piste este la 290 metri. Înțeleg, 

domnule primar, unde ați locuit dumneavoastră, dar nu ați locuit la 290 m de pistă. 

Apoi, colțul nordic al terenului este învecinat cu radarul militar, radar, care este în 

funcțiune și în câteva sute de metri bune creează condiții care sunt incompatibile cu 

viața. Tinerii trebuie să știe acest lucru, dacă-și vor face o casă acolo, la ce se expun.  

Apoi, avem lotizarea propusă și proiectele de casă. Fără a aduce vreo atingere 

competenței profesionale ale Arhitectului Șef  care probabil că le-a făcut, astfel de 

proiecte ample nu se fac de către o singură persoană. Este o practică folosită de 

Uniunea Arhitecților de a crea concursuri, care aduc cei  mai buni urbaniști. Dacă 

într-adevăr vrem să facem un cartier nou, haideți să aducem cei mai buni specialiști 

în lotizarea lor, poate atragem tineri mult mai mult  având un proiect de zece ori mai 

frumos  decât ar putea un singur arhitect să facă. Apoi, ați dezinformat tinerii, sau 

cel puțin poate nu știați nici dumneavoastră, domnule primar. La dezbaterea cu 

tinerii le-ați spus că le puneți gratuit trei proiecte de case, dar dacă nu le convine, își 

pot face ce casă doresc. Dar proiectul de hotărâre nu permite acest lucru. Articolul 

27 spune clar că vor folosi doar unul din cele trei din anexă. Acum, nu știu ce.. 

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 17 - - 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- așa ați înțeles dumneavoastră. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- așa scrie  punctual. Puteți 

să citiți articolul 27 spune că viitorii locatari vor folosi doar unul din proiectele din 

anexele 3, 4, 5. Articolul 27 sau 17. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -26, că 27 lipsește. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- din ceea ce este pe site așa  

scria, 3 proiecte din anexe. Continuând. Oportunitate economică a zonei. Dacă nu 

știați, vă spun astăzi, am discutat cu Arhitectul șef al județului, în ianuarie, urma să 

fie recepționat un Plan Urbanistic Zonal, pentru aceeași zonă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, domnul deputat, deci, haideți să ne 

oprim punctual, când mințiți, să spunem și adevărul. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- am terminat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, dumneavoastră nu aveți calitatea de 

consilier local  ca să povestiți așa încontinuu până la capăt. Îmi cer scuze, vă opresc 

când mințiți. Deci, la ce articol spune treaba asta, domnule? 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- imediat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- articolul 26, da? Scrie foarte clar. ,,Viitoarele 

locuințe vor putea respecta unul dintre proiectele prevăzute în anexe, urmând a fi 

puse la dispoziție  în funcție de solicitări. Beneficiarii pot utiliza propriile proiecte 

de case. ”Deci prima minciună. Haideți să continuăm. Continuați. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- ok, n-am văzut acest 

articol. Așa este, aveți dreptate. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ați indus în eroare, n-ați mințit. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule primar, de ce lipsește articolul 

27? Că are 28 de articole, dar el trece de la 26 la 28. E scris cu picioarele. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- poate s-a modificat între 

timp. Deci, când l-am consultat, articolul, poate l-ați modificat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- aceste documente se află cu cel puțin cinci 

zile înainte pe mapa consilierilor locali. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- păi chiar voiam să întreb. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- haideți să termin și apoi 

vă las să continuați dezbaterea. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU-haideți să termine și domnul Viziteu 

și pe urmă continuăm. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU -deci, referitor la 

oportunitatea economică, există în consiliul județean în curs de recepție un Plan 

Urbanistic Zonal care cuprinde toată zona aeroportuară până la șoseaua de centură. 

Acesta va fi pus în dezbatere publică alături de Municipiul Bacău și de toate 

comunele limitrofe. Eu înțeleg tentația aleșilor locali de a nu spune nu acestui 

proiect, dar gândiți-vă că dacă oferiți posibilitatea aceasta în această zonă, s-ar putea 

să blocați principalul motor economic al întregii regiuni. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- care motor economic? 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- aeroportul, domnule 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am înțeles. Din punctul meu de vedere, eu aș 
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zice că oamenii sunt. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- am înțeles, este punctul 

meu de vedere, puteți să-l contraziceți bineînțeles. Vă mulțumesc pentru 

oportunitate. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- da, mulțumesc și eu. Aș vrea să… 

Domnul Huluță, ați vorbit, nu? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da, da. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- vreau să zic și eu câteva cuvinte. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- n-am zis nimic, domnule președinte. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, numai câteva cuvinte aș vrea. 

Mă lăsați să vorbesc? Vreau să vorbesc și eu în calitate de consilier. Ce vreau să 

spun? Într-adevăr, prin această inițiativă domnul primar și-a atins scopul. A vrut să 

creeze o dezbatere și a reușit. Într-adevăr sunt necesare locuințe în Bacău și ați spus 

toți că e nevoie,  de proiect, de regulament este nevoie. S-a atins un aspect foarte 

important că, ca și locație pot fi găsite și alte variante și atunci putem lua în dezbatere 

și alte variante pentru terenuri de locuințe și vom face acest lucru. Din punctul meu 

de vedere, vreau să vă spun  că apropos de 2004, cred că a fost o idee bună acel 

proiect de hotărâre  din care o parte s-a realizat chiar în acea locație sau în alte locații. 

Vreau să vă spun că în anul 2015, în 2015 când mi-am prezentat raportul de 

activitate, am venit cu un proiect de hotărâre  care privea exact această zonă pe care 

o propune domnul primar pentru locuințe, pe o suprafață mai mică, de 20 hectare, 

pe o zonă de dezvoltare economică în care de a  dezvolta ceea ce s-a mai spus astăzi 

aici, parc industrial cu facilități pentru învestitori în acea zonă și vreau să vă spun că 

n-am avut avizul juridic la acea vreme, domnul secretar a luat legătura cu secretarul 

de la Alba Iulia, de la Cluj,  unde și-au asumat. Cei de acolo au spus, domnule, noi 

ne-am asumat avizul de legalitate, nu ne-a atacat Prefectura, nu ne-a atacat nimeni, 

am mers înainte. Vreau să vă spun că atunci n-am putut avansa cu acel proiect, poate 

reluăm această idee pentru că a face, pentru a aduce tinerii în Bacău într-adevăr 

trebuie să dezvoltăm mediul economic, de a crea acele parcuri industriale care sunt 

modele de succes în orașele din Transilvania. Referitor la regulament, este bun. 

Părerea mea personală este ca să aprobăm acel regulament și de a nu limita numai la 

acea zonă, referitor la terenuri. Ori scoatem articolul 2 cu terenul, urmând ca ulterior 

să găsim și alte locații, se pot găsi și alte locații pentru terenuri de locuințe și de 

asemenea v-aș mai propune o discuție largă, un studiu de impact, de firme care se 

pot ocupa și ne pot veni cu soluții de specialitate, pentru că la nivelul consiliului 

local văd că există dorința consilierilor  și a grupurilor de consilieri de a vota și a 

dezvolta asemenea proiecte. Dar având în vedere că dezvoltarea unui oraș se poate 

face cu ajutorul specialiștilor, haideți să lansăm această cerere publică, pentru ca 

specialiștii să aibă cuvântul și în urma acestor dezbateri noi să putem vota, să dăm 

un vot de oportunitate. Vă mulțumesc.  

Cine mai dorește  intervenții? Dacă nu, dau cuvântul domnului primar pentru… 

Domnule Ghingheș, scurt și domnul Crețu. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- da, un amendament.  

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- propuneți un amendament? 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- da. 
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Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- spuneți amendamentul. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- și vă invit și pe dumneavoastră că am văzut 

că într-un fel… 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- poftim? 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- vă invit și pe dumneavoastră să fiți co-

inițiator al amendamentului, împreună cu domnul Crețu, eliminarea articolului 2 din 

proiectul de hotărâre, cel privitor la teren. Deci, aprobăm regulamentul, deci regula 

cadru, ideea în sine, urmând să discutăm despre oportunitatea pe teren. Pentru că 

vedem cu toții și sunt nenumărate argumente pentru care locuințele nu au ce căuta 

în acea zonă. Cel puțin nu în forma prezentată. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- da, s-a înțeles. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- și aș  vrea să precizez că dacă acest 

amendament nu va fi aprobat, din păcate, nu voi vota întreaga hotărâre. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- bine. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- pentru că nu pot, deci în numele Plus, o 

spun, susținem tinerii, susținem locuințele pentru tineri, dar nu putem gira astfel de 

minciuni pentru fiecare tânăr. Îmi pare rău! 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul Crețu, mai doreați o 

intervenție scurtă? Poftiți. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- da, dacă nu dorea domnul Ghingheș, 

îl propuneam eu, acel amendament. Dar aș mai vrea să fac o modificare la 

regulament. Eliminarea articolului 26 și 28 și completarea cu un articol 26.1. sau 

cum vreți dumneavoastră să-l denumiți, în care se spune următoarele: ,,viitoarele 

locuințe vor face obiectul unui concurs de arhitectură”. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- facem concursuri. Cu premii? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- nu, fără premii, fără premii. Dar într-

o societate civilizată și  aici ne putem uita, nu departe, chiar la Cluj, toate, toate 

investițiile se fac cu concurs. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți să-i dăm cuvântul domnului 

primar că are mai multe de răspuns. Poftiți, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate doamne și stimați domni consilieri 

locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, mi-am notat toate aceste argumente, 

mai fezabile sau mai puțin fezabile, mai politicianiste, mai populiste,  sau mai puțin 

populiste, ipocrite sau în fine. Vreau să vă spun în felul următor. Oameni buni, 

suprafața aia de teren, acum încerc să fac o sinteză a tuturor poveștilor lansate. 

1.Văd că ne-a luat dragostea așa, deodată, de parcul industrial, parc industrial, parc 

industrial. Dar nu înțeleg de unde atâta ipocrizie să vii să spui, da, votez proiectul 

pentru tineri, să aibă teren, acele suprafețe de teren, dar totuși nu facem un parc 

industrial? 

Păi hotărăște-te, domnul Gâțu, vrei să-l faci, să-l votezi sau vrei parc industrial? Că 

aveți dreptul să inițiați.  

De asemenea, toată lumea pocnește de grija aeroportului, de motorul industrial, 

de…. Dar oameni buni, pentru tineri vă interesează să se întâmple ceva? Aud tot 

felul de variante de astea, fantasmagorice, e bună ideea, dar nu facem acolo, să facem 

noi, că am găsit noi un teren. Oameni buni, nu există suprafețe compacte de teren în 
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municipiul Bacău, de asemenea dimensiuni. Dimensiunile pe care le avem sunt mult 

mai reduse. Mai mult decât atât, pentru a scoate toată minciuna și tot politicianismul 

din treaba asta, acele suprafețe de teren se află în rezerva primăriei. Rezerva 

primăriei care trebuie să fie dată celor care au depus cereri de retrocedare. Deci 

niciodată nu va putea fi construit vreo locuință pentru vreun tânăr acolo. 

2.Noi nu avem bani să facem nici Sărbătorile de iarnă  cum trebuie, dar ne apucă 

grija deodată  să facem construcții, duplexuri, să facem locuințe colective pentru 

tineri. Oameni buni, noi nu avem bani de sărbători, n-avem bani de gaze, îmi 

explicați că facem blocuri. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule primar, cât costă operațiile 

urbane? Îmi cer scuze, cât costă? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu v-am întrerupt. Domnule Ghingheș, nu      

v-am întrerupt. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- cât costă ceea ce propuneți? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu fiți așa cum sunteți în momentul de față. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- cât costă instalația urbană? Cât costă? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă explic, domnul Ghingheș, dar dacă lătrați 

în microfon asta nu înseamnă, m-am exprimat cum ați spus și dumneavoastră despre 

foștii mei colegi de la P.S.D. și sper că-i tot o licență poetică, că o înțelegeți în cheia 

asta. 

Deci, în momentul în care construiești un bloc, sunt niște prețuri pe care nu ni le 

permitem. 

2.Aproprierea de aeroport. Oameni buni, haideți să nu mai punem drobul acela de 

sare că vine aeroportul, că se extinde. În momentul de față este un proiect în derulare 

în  care se modernizează pista de aterizare. Punct. Vise că vom face un studiu, hai 

să ne opunem. Hai să punem pe primul loc tinerii din acest oraș, nu Aeroportul 

Bacău. Că dacă și modernizăm această pistă, va asigura suficientă portanță, inclusiv 

pentru avioane Cargo. Pe de altă parte, suprafețe de teren mai poate să asigure, să 

cumpere, de exemplu,  consiliul județean sau aeroportul și din zona privată. Sunt 

suficiente suprafețe de teren   în zona privată, lângă aeroport, să tot fie cumpărată, 

să facă consiliul județean Aeroporturi Cargo până nu se mai poate. Dar în momentul 

de față, pentru a elimina această gogoriță, nu există nici un proiect de Aeroport 

Cargo. Punct. Mai mult decât atât, tot spunem că să facem studii, să facem studii. 

Păi dacă ați citit toate proiectele aflate pe ordinea de zi, că asta este logica normală, 

prima dată aloci această suprafață de teren și faci un regulament. După aceea, 

domnul arhitect Crețu, care chiar dacă vorbiți la telefon în timpul acestui proiect 

deosebit de important... 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnule primar, am trei copii care 

stau singuri acasă. Vă rog frumos, permiteți-mi să… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu vă cred, dar suntem în consiliul local. 

Dumneavoastră sunteți unul din oamenii care ciopârțiți. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- permiteți-mi să am grijă și de chestia 

asta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sunteți unul din oamenii care vreți să ciopârțiți 

acest proiect  pentru că nu vă doriți ca tinerii să aibă parte de un teren în Bacău. 
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Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- nu vreau să ciopârțesc nici un 

proiect, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ba da. Și am să vă dau și un exemplu. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- singurul lucru pe care vi l-am spus 

este să găsiți alte surse de teren și regulamentul să meargă mai departe. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă repet, dacă ați fi ascultat, dacă ați fi 

ascultat, ați fi văzut că nu avem alte surse de teren. Dacă erați interesat puteați întreba 

la comisie. Aveți voi la primărie alte surse? Și vi s-ar fi răspuns. Nu, că nu le avem.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ba le avem. 

Domnul Primar Cosmin NECULA -mai mult decât atât, le avem în rezervă, 

domnule viceprimar, dar dumneavoastră încurcați iar borcanele. Cum puteți să 

spuneți că vrem să transformăm acolo o colonie? Nu vrem să facem nici o colonie. 

Vrem să facem un cartier pentru tineri. Mai mult decât atât… 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul primar, dar nu cred că trebuie 

să ne certați colegii. Domnule primar, colegii au avut un punct de vedere, au vorbit, 

nu încercați acum… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule președinte de ședință, eu vă spun 

ceva. Dacă aveți senzația că mă veți întrerupe, n-o s-o faceți. Ies de aici și mă duc să 

vorbesc acolo, chiar dacă încercați să-mi puneți pumnul în gură. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- nu vă pun, dar nu-i certați … 

Domnul Primar Cosmin NECULA - dar asta încercați. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, continuați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - ați încercat așa, dincolo de ipocrizie de a vă... 

Da, e bun, e cel mai bine, să se ridice din sală, cine are de ridicat din sală, să vă vadă 

toată lumea. 

Domnul Consilier Laur Gâțu-ȘOVA- îmi cer scuze, pot să mă duc la toaletă? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- puteți să faceți pipi în continuare, asta ați  

făcut trei ani. 

Domnul  Consilier Cristian GHINGHEȘ - domnul primar, vă invit să vă calmați.  

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU - sunt colegii noștri de consiliu, le 

cereți votul, haideți să vorbim frumos, eu zic… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu le cer nici un vot, eu le zic să facă doar 

ceea ce este corect, dacă dumnealor consideră că este corect. Dar vreau să lăsați 

ipocrizia la o parte, să plângeți pe umărul agenților economici, deși trei ani zile nu 

v-a interesat și deodată să descoperiți parcuri industriale în momentul în care e vorba 

de proiecte pentru tineri. Până acum n-ați avut problema asta. 

Mai mult decât atât, așa, pentru cunoștința dumneavoastră, că toți sunteți interesați 

de mediul de afaceri, există șanse mari să se facă un parc industrial privat în 

municipiul Bacău. Nu cred că două parcuri industriale la Bacău acum vor ridica 

foarte tare zona, pentru că  s-ar putea să fie concurențiale. Și eu cred că prima dată, 

dacă ne dorim dezvoltarea economică și v-a luat pe unii dintre dumneavoastră 

plânsul pe umărul agentului economic, eu cred că era foarte important să vedeți cu 

cine lucrează agentul economic. Agentul economic nu mai are forță de muncă. Nu 

mai are cu cine lucra. Dar asta nu ne interesează. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –păi de ce nu există, domnule primar, 
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forță de muncă? De ce nu? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul Ghingheș, continuați să faceți 

numărul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- că tinerii nu au apă, nu au trotuare, nu 

au servicii publice de calitate. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră, eu vă zic în felul următor. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnule Ghingheș!  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- din cauza dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu mai trageți…  

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnule Ghingheș! Nu mai intrați în 

dialog că nu mai terminăm niciodată. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule Ghingheș, aveți senzația că sunteți 

comisarul Moldovan, indicând așa, cu pistolul. Nu vă iese. 

Haideți să vă mai spun. Apă se face, da, Rezerva de Apă se face, gazul și 

electricitatea se află la teren și vă repet ceva, ceea ce nu ați fost atenți. Acest proiect 

nu va începe otova, deodată, se face pe zone de dezvoltare, în funcție de numărul de 

cereri. Se ocupă prima  zonă de dezvoltare, am finalizat-o, trecem la a doua. Și tot 

așa. N-a zis nimeni că nu pot fi alte proiecte. Că asta înseamnă proiectare și să facem 

Plan Urbanistic Zonal. Adică să modeleze un arhitect sau o comisie de arhitecți care 

să modeleze zona. Să o lotizeze, să n-o facă, să o facă, să asigure niște proiectări așa 

cum trebuie. 

De aceea v-am solicitat modificarea hotărârii de consiliu local privind alocarea de  

sume, exact pentru aceste studii. Nu mai puneți dumneavoastră carul înaintea boilor.                      

Și gândiți-vă la agentul economic exclusiv, când agentul economic nu mai are forță 

de muncă. Și până la urmă, haideți să nu-i mai punem într-o formă antagonică. Nu 

mi se pare corect să pui parcul industrial înaintea tânărului, sau  să spui că tânărul 

nu-i bine, că mai bine facem parc industrial. Hai să facem mai întâi o zonă, un cartier 

compact pentru toată lumea. Asta era. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- s-a înțeles, domnule primar. S-a 

înțeles. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule Bîrzu, nu veți reuși să mă opriți. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- dar nu vă opresc, am spus s-a înțeles. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mai mult decât atât…. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – domnule primar, nu 

vă oprește domnul Bîrzu, dar nu uitați că domnul Bîrzu este președinte de ședință. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și dacă este președinte de ședință, nu poate să 

blocheze un proiect. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- urcați-vă pe masă și 

poate așa aveți șansa să continuați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimată doamnă, vă spun în felul următor. 

Această formă de ipocrizie pe care ați promovat-o… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu noi urlăm, 

domnule primar, dumneavoastră urlați de un sfert de oră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ...în sensul următor, dacă nu vă place proiectul 

și pocniți de parcuri industriale, de ce nu votați contra? Dacă sunteți îndurerați de 
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oamenii de afaceri și de aeroporturi, de ce nu blocați proiectul, doamnă? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- vă deranjează că vă 

susținem proiectul? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, chiar vă rog. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- v-ați așteptat să vă 

respingem proiectul  pentru că știți că nu este viabil, domnule primar? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu mai fiți ipocriți. Nu veniți cu ideea că 

susțineți un proiect, dar de fapt nu-l vreți. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ați introdus pe ordinea 

de zi un proiect despre care știați că nu e viabil, așteptându-vă ca noi să votăm 

împotrivă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- e foarte viabil, doamna consilier. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- asta-i ideea de bază, 

ca să știți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- luați-le banii, dați-ne banii la executiv să 

putem să ne apucăm de treabă. Și nu mai plângeți pe umerii oamenilor de afaceri. 

Că oamenii de afaceri au nevoie de acești tineri care vor să lucreze în orașul acesta. 

Asta-i realitatea. Sunt întregi,…. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnule primar, haideți că s-a înțeles. 

Ați spus de zece ori de oamenii de afaceri. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule consilier, ia uitați aici un pic, cam 

ce listă de probleme s-au ridicat. N-ați vrea să stăm următoarele trei ore să vă răspund 

la toate aberațiile? Eu cred că oamenii au văzut suficient. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- eu cred că nu au fost aberații. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- au văzut suficient din tot ce înseamnă acest 

proiect. Eu spun în felul următor. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- sunt colegii noștri care și-au spus un 

punct de vedere,  n-au spus aberații. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- îmi cer scuze, unele dintre ele sunt aberații. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnule Bîrzu, știți, 

conform Codului administrativ, președintele de ședință sau liderul unui grup politic 

poate propune limitarea discuțiilor pentru acest proiect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar este de notorietate publică că vreți să 

blocați orice proiect pe care îl fac, doamnă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- și o să supun la vot 

limitarea discuțiilor la acest proiect. Trecem la vot, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- este de notorietate că vreți să blocați orice. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- și vă rog  să spuneți 

cetățenilor municipiului Bacău  cine minte, cu balivernele și așa mai departe? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- este pentru tineri și chiar nu contează cine-l 

face? Înțelegeți. Este foarte important, puteți să-i dați ordine domnului Bîrzu să 

închidă microfonul, că vorbesc și fără el. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu-i dau ordine 

domnului Bîrzu, îi sugerez să respecte Codul administrativ. Atât. Atâta tot. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- este pentru tineri. Mi-ați povestit de dezbateri 
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publice. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnule primar, 

uitați ce ați scris acolo, o casă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- acest proiect putea … 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ați mințit din titlul 

proiectului. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- acest proiect putea să fie fără dezbatere 

publică. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ați mințit din titlul 

proiectului. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- special l-am băgat în dezbatere publică. Au 

venit numai tinerii. De ce n-a venit și mediul de afaceri? Au fost dezbateri publice. 

Acest proiect putea fi făcut și fără dezbatere. De asemenea, nu mai veniți cu culoarul 

de zbor și cu alte asemenea aberații, pregătind nu știu ce instituții să blocheze 

proiectul. Pentru că atâta timp cât este o fabrică acolo  cu regim de înălțime și acel 

cimitir, nu veniți să-mi spuneți că nu se poate construi acolo. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- cine v-a zis 

dumneavoastră că anumite instituții au blocat? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU-  domnule primar, nu acuzați oamenii, 

că oamenii au venit cu bune intenții în tot ceea ce au propus.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- rezumând… 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU -îi acuzați pe oameni, că toată lumea… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamne ferește! Dumneavoastră ați spus să 

dăm terenul, nu știu pe unde prin Bacău. Pe unde prin Bacău, când sunt parte din 

rezerva primăriei? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnule primar, eu atât v-am spus 

că trebuia înainte să vă consultați cu oamenii de specialitate. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule consilier, eu nu vreau… 

M-am consultat cu oameni de specialitate, domnule Bîrzu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- cu câți arhitecți ați stat de vorbă 

dumneavoastră pe acest proiect? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră aveți senzația că dacă vorbesc 

cu 40, fiecare o să spună … 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- cu câți arhitecți ați stat de vorbă 

dumneavoastră pe acest proiect? Îmi răspundeți la această întrebare? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule Bîrzu, dumneavoastră aveți senzația 

că acest proiect se face dacă vorbești cu mulți arhitecți sau cu puțini? Nu. Acest 

proiect se face dacă faci o treabă bună, cu bună credință. Și, în momentul de față, 

dacă dumneavoastră veți vota acest proiect, acești tineri vor avea posibilitatea să 

beneficieze de aceste suprafețe de teren. Dacă nu vreți, nu-l votați. Dar acest proiect 

e pentru oameni și punct. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule primar, cât costă, n-ați răspuns, 

cât costă acele instalații și echipamente urbane, că ați spus că nu avem bani? Cât 

costă? Vreo estimare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți să vă dau un exemplu. Ceea ce ne 
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interesează pe noi… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-  nu exemplu, aș vrea să știu cât costă? 

Aveți un studiu de impact? Haideți să discutăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate consilier, facem raportările, păi vă dau 

un exemplu. Haideți să luăm  Parcul Catedralei. Cât a costat? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- un milion. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da. Parcul Făgăraș, cât costă? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- nu știu cât costă pentru că deocamdată 

nu     l-ați terminat, de patru ani. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră lăsați, că ați votat alocările 

financiare,    acum nu mai știți cât sunt? Înmulțiți, adăugați cele două și vă va ieși 

parcul. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- dar dumneavoastră … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- de asemenea, utilitățile, canalizarea și apa că 

se trag amândouă. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - cât costă? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- undeva la un milion, un milion și jumătate. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- pe 42 de hectare. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- pentru 40 de hectare… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimați domni, haideți să ne înțelegem. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnule primar, pentru 40 de 

hectare… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule Bîrzu, dumneavoastră nu vreți să 

faceți acest proiect? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnule primar, dacă 

dumneavoastră faceți evaluarea în felul acesta, vă dați seama cum demonstrați că ați 

condus această primărie? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule primar,.. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră vă puneți problema că nu sunt 

bani? Dar cum să fie domnule Crețu, pentru concursuri de arhitecți? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- nu, pentru studiu de fezabilitate, pe 

care ar trebui să-l avem acum pe masă, ca să știm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- știți ce înseamnă un plan urbanistic, știți ce 

înseamnă? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- care apropos, nu-l fac arhitecții, îl 

fac urbaniștii, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- planul urbanistic, da,  îl vor face niște 

arhitecți, pentru că așa mi se pare normal, să-l scoatem la licitație, domnule. Veniți 

cu tot felul de aberații, găsind tot felul de noduri în papură, doar pentru a bloca 

proiectul. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnule primar, planurile 

urbanistice, le fac urbaniștii. Uitați-vă în Legea 50. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar n-au voie și arhitecții să-l facă? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- nu au voie. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haide, domnule. Dar firme conduse de 
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arhitecți, au voie? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- vorbim de cine-și asumă proiectul, 

nu firma. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar  n-au voie firmele? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- firma e un…Domnule primar, 

vorbim de cine realizează, nu de entitatea economică. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți, domnule Crețu, faceți matematică cu 

mine? Are voie arhitectul sau arhitectul care deține firma? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnule primar, pe acest teren pe 

care îl vedem în P.U.G.-ul localității , da, este culoarea roșie, da? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- roșie, autorități publice, da? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- servicii. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și servicii, da? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- păi pe această culoare… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- în nici un caz, zonă industrială, cum povestea 

cineva. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- nu putem să construim locuințe. Vă 

aduc aminte acel P.U.Z. de la Tic-Tac.. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă interesează această hotărâre din 2004? Sau 

n-o mai punem în aplicare? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- care este anterioară aprobării P.U.G.-

ului, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da și ce? P.U.G.-ul acela este Biblia Bacăului? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - din punct de vedere urbanistic este, 

domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi atunci haideți să modificăm, domnule,  să  

dăm o lege pentru tineri, să modificăm, domnule Crețu.... 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- corect. În 2017 am propus 

modificarea P.U.G.-ului. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- acum vă doare de P.U.G. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- și am alocat bani și n-ați făcut nimic 

din 2017 până azi? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- acum vă doare de P.U.G., nu vă mai 

interesează de tineri. Aveți o problemă cu P.U.G.-ul acum, nu? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- nu, am o problemă cu respectarea 

legii, pentru că un privat care are un teren, cu culoarea roșie nu poate să construiască 

decât după ce i se aprobă un P.U.Z. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu înțelegeți că acela e terenul municipiului 

Bacău? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- un teren privat dacă vrea să 

construiască ceva, trebuie să aibă o documentație de urbanism…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate domn, eu vă întreb, stă în puterea 

dumneavoastră, dacă vreți acest proiect pentru tineri, sau nu? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- vorbim de regulament, domnule 

primar. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- sau vreți să băgați bețe în roate în continuare? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- vorbim de regulament,  nu de teren. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă vreți, băgați-i bețe în roate, domnule.           

Blocați-l. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul primar, nu mai țipați la 

colegi. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ați intrat într-o panică vecină cu 

disperarea și frica, că va trece acest proiect. Proiectul va trece, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți să vedem că trece, domnilor.  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - îl votăm, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- hai, ia votați-l. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ați adus tinerii, ați creat… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ia să vedem ce panicat sunt  când trece 

proiectul! 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- va trece proiectul. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ați promis că până în 

martie va fi gata. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- să trecem la treabă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi, hai. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- gata. Doamna Doina. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ia spuneți, doamnă. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- în viziunea dumneavoastră, domnule 

primar, aș vrea să vă întreb… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 
deschideți microfonul, doamna. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- e deschis, e deschis. În viziunea 

dumneavoastră, domnule primar, aș vrea să vă pun o întrebare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă rog. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- când estimați dumneavoastră să turnați 

prima fundație? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- știu că asta-i tema. Permiteți să vă răspund. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul primar, văd 

că vă distrează foarte tare. Eu vă aduc la cunoștință faptul că v-au trecut 1.600-1.700 

de proiecte,  prin votul inclusiv al doamnei Doina Dragomir. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar eu vă felicit. Și ce, a fost rău? 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- în primul rând... 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- apropos, dacă 

ironizați și luați în derâdere, luați-vă pe dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- grupul P.S.D., aveți senzația că mi-ați făcut 

mie proiecte? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- pentru 

dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- le-ați făcut pentru Bacău, oameni buni. 

Spuneți-i lui Dragoș Bogdănel că-s proiectele Bacăului. Nu-s proiectele lui Cosmin 

Necula. 
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Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- sunteți disperat, 

domnule primar. Asta-i ideea. Sunteți disperat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- așa este, că vrem să dăm terenuri la tineri. Îmi 

permiteți să-i răspund colegei? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-o să vadă peste 

jumătate de an cetățenii municipiului Bacău cine minte. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu sunt foarte relaxat, doamnă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- o să vadă cine minte. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu misiunea mi-am făcut-o, să știți. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- cine a emis baliverne, 

cine a emis ipocrizia și așa mai departe. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimată doamnă… 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnule președinte, supunem la vot 

amendamentele, vă rugăm? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimată doamnă… 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- eu v-am pus o întrebare, dumneavoastră        

să-mi dați răspunsul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- hai să vă mai răspund o dată, doamnă 

consilier. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- vă rugăm, liniște. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- transmiteți-i domnului Dragoș Bogdănel 

următoarele. V-am mai zis, stați să-i explic lui Dragoș Bogdănel…. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- eu nu-mi dau seama 

la cine vă referiți, domnule primar. Sincer. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamnă, vreți să vă explic acum, eu i-am spus 

să-i transmită domnului…. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- dacă tot vreți să-i 

transmiteți un mesaj, vă rog frumos identificați destinatarul. Clar, cu nume și 

prenume veridice. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- așa mă bucur că vă văd oamenii ce faceți! 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- veridice. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vai de mine, ce bine. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- nu mai… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vreți să vă răspund, sau nu? Dacă sunteți 

curioși. Cum vreți. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- eu cred că-i interesează și pe domnii care 

sunt în sală. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți să votăm amendamentele. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- așa-i, dar v-am mai răspuns o dată, dar n-ați 

fost atenți. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- dar n-ați răspuns. 

Luna și anul când va  fi turnată prima fundație. În viziunea dumneavoastră, sunteți 

primar și trebuie să emiteți estimări viabile. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- hai, lăsați-mă. Doamnă, estimări viabile. 

Estimările finale și viabile le fac inginerii. Dar eu vă spun în felul următor. Doamna 
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Breahnă, uitați-vă în ochii mei. Doamna Breahnă, în ochii mei. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- uitați-vă 

dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ca să vă pot răspunde și să țineți minte ceea 

ce      v-am zis. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- vă ascultă cetățenii…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamnă, dacă vă interesează, eu vă explic. 

Dacă vă interesează, eu vă explic. 

1.Doamna consilier, tinerii au dreptul să se apuce de treabă în termen de un an de 

zile de la data primirii acelui ok, cu privire la cerere.  Da? Asta-i unu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- deci, domnul primar, de la autorizarea 

de construire. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- n-ați înțeles, de la autorizarea de construire. 

De la momentul în care… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- când va fi primul 

dosar, am întrebat? Estimați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamnă, dacă urlați mai tare, asta nu înseamnă 

că urlați mai bine. Lăsați-mă să vă explic. Deci, tinerii au dreptul de la momentul 

aprobării cererii, termen de un de zile să se apuce de construit. Să se apuce de 

construit. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- de la data preluării terenului, 

domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- în cinci ani de zile au dreptul să termine. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- deci dumneavoastră estimați că într-un 

an de zile. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-   ascultați-mă puțin, n-ați înțeles nimic. Dar 

n-ar fi prima dată. 

Bun, deci, doamna consilier, o iau de la capăt. Atunci au voie să construiască tinerii. 

2.Noi ne vom apuca de lucrările regie proprie, imediat ce ne permite timpul. 

3.Toate aceste studii, dacă dumneavoastră nu trebuie să aprobați doar proiectul ci și 

rectificarea bugetară, să-mi permiteți să mă apuc de aceste studii, vor fi făcute cât 

mai rapid cu putință. 

3.Dacă este să mă întrebați pe mine de fundații, primele fundații vor fi începând cu 

luna martie. Da? Și o să vedeți că mă țin de cuvânt. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- primele fundații de 

case începând cu luna martie. Vă mulțumim de răspuns. 

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel DRAGOȘ- care an, domnul primar? Care an? 

Anul? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- ce înseamnă regie proprie, domnul 

primar? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- nu mai vorbiți toată lumea, vă rog. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- știu că vă deranjez cu acest proiect. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- vă rugăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- asta-i viața, domnilor. 

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel DRAGOȘ- nu ne deranjați, o face viitorul 
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primar, domnule. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnule primar, noi 

vă deranjăm pentru că vă aprobăm o minciună. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, nu mai discutăm fiecare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da,  domnul viceprimar, îl termin. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți să revenim. Au fost propuneri 

de amendamente. Vă rugăm să le reluați, să le poată consemna domnul secretar, să 

le supunem la vot. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- încă un punct de vedere, numai o secundă 

domnul, cu privire la amendamente. Mă ascultați un pic? 

Cu privire la amendamente. E foarte important ceea ce vă zic. Acel amendament, 

dacă veți scoate punctul 2 și veți spune că să construim oriunde în Bacău, nu se 

poate. Pentru că nu avem teren care să nu fie în rezervă. Acest proiect poate fi făcut 

doar cu privire la acest teren, această suprafață de 42 hectare de teren, pentru că nu 

se află în rezerva primăriei. 

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN –dar mai puțin nu se poate? Trebuie 

neapărat 42 de hectare? 

Domnul Primar Cosmin NECULA - vom începe, evident, cu mai puțin. Dar prima 

dată trebuie făcute studiile, da? Și am repetat, se duce pe zone de dezvoltare. Deci, 

dacă veți ciopârți acest proiect, în altă parte nu se poate face, oameni buni. Vreau să 

înțelegeți. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți să… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule primar, legat de amendament. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- poftiți. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- legat de amendament. Vă rog frumos să 

vă calmați, că altfel voi cere pastile din sală. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- foarte inteligent ați fost, ca de obicei. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- mi se pare că tratați cu foarte puțină 

responsabilitate un subiect atât de important. Trimiteți consilierii în altă parte și alte 

lucruri de genul acesta. Haideți să fim mai serioși când discutăm… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți să discutăm pe amendament, după aia 

spuneți că nu votați proiectul. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- vă rog să vă calmați. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- vă rog să vă calmați, că nu vă face bine. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vorbesc fără microfon, domnule președinte. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- știu că a fost o zi agitată, ați primit și o 

sentință astăzi. Știu că... 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da, da, da, primesc din partea dumneavoastră 

tot felul de porcării, dar sunt obișnuit, atât… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- că a început dosarul de corupție, a 

început dosarul de corupție, la adresa dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- când facem proiecte pentru oameni, domnul 

Ghingheș, vă apucați să le blocați. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- bun, la amendament. La amendament. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- așa-i. 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- la amendament. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- hai, faceți amendamentul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- trecând peste supărarea 

dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- n-am nici o supărare, decât că blocați acest 

proiect dumneavoastră și alți colegi. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- vă rog nu mai interveniți. Lăsați 

consilierii să-și spună… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu pot să las să vorbească fiecare despre 

… 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- dar acesta e rolul meu, al 

președintelui. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar discutăm despre proiect, nu? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- păi asta făceam.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- vorbiți de proiect, ia. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- păi asta făcea, dar vrea să facă 

amendamente. Haideți, poftiți domnul Ghingheș. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ia, blocați proiectul până la capăt. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnule primar, vă rog tare mult. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu notez, cum blocați dumneavoastră 

proiectul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- legat de amendament, am propus să 

reglementăm ce ați propus dumneavoastră. Sunt de acord total cu ideea pe care ați 

propus-o, însă locația aleasă este nefericită. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu avem unde în altă parte. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- și nu am zis…Păi cine spune asta? Eu 

mă așteptam ca dumneavoastră să veniți astăzi cu un studiu. Eu aș fi susținut orice 

fel de proiect care era fundamentat și ar fi avut o documentație la bază. Mi-ați fi spus 

și un cost estimativ pentru toate lucrările pe care… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- v-am mai zis și costurile estimative, dar nu 

m-ați ascultat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- mi-ați spus unu, cât mi-ați spus? Dați 

costul estimativ pentru toată operațiunea urbană pe care o propuneți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu vă zic că-i undeva la 15 milioane de lei. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- deci, 15 milioane de lei. Am înțeles. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- fără a avea studii, domnule Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- sursa bugetară care este? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul Ghingheș…. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- sursa bugetară care este? Că ați spus că 

nu aveți bani. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul Ghingheș, mă ascultați? Mă ascultați 

puțin? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- vă rog. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- cu sursa bugetară voi veni pe bugetul anului 

viitor. Asta este unu. 
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2.Eu v-am spus fără a avea studii la îndemână. Eu nu sunt inginer să dau cu părerea. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- și nu vi se părea normal să veniți cu un 

studiu astăzi? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- e undeva la 15 milioane. Dumneavoastră 

spuneți… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- și nu vi se părea normal să veniți cu un 

studiu de oportunitate? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- permiteți-mi să fac studiu. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- așa se face administrație, domnule 

primar.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate domnule, am prevăzut acești bani de 

studii, dar dacă-l votați. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- au fost niște amendamente, le 

supuneți la vot? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul Ghingheș, faceți 

amendament, nu mai intrați în discuție. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - da, le-am specificat o dată. Eliminarea 

articolului 2, astfel încât să scoatem mențiunea cu privire la teren. Deci, aprobăm 

regulamentul și să rămână cu… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- oameni buni, rămâne fără obiect întreaga 

hotărâre dacă… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- nu rămâne fără obiect, este treaba 

dumneavoastră să căutați teren și să veniți cu un studiu, să fundamentați de ce acolo 

și nu acolo? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, supuneți, domnule secretar, 

vă rog. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- deci eliminarea articolul 2 de la 

regulament. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnule secretar, haideți să facem 

numărarea voturilor. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

deci, domnul Ghingheș, amendamentul dumneavoastră constă în eliminarea 

articolului 2. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- da, cu privire la suprafața aleasă. Deci 

aprobăm regulamentul și procedura. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

supunem la vot amendamentul domnului Ghingheș în sensul eliminării articolului 2 

din proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Diferența 

abțineri. 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   
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Deci, cu 4 voturi pentru și 13 abțineri,  amendamentul nu a fost aprobat. 

Alte amendamente? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- amendamentele domnului Stan, a 

propus niște amendamente. Domnul Stan, le enunțați?  

Domnul Consilier Gabriel STAN- mulțumesc. Dacă este nevoie, reiterez 

amendamentul. Deci, la articolul 10, ba da, o modificare, modificarea 

regulamentului, la punctul 2 literele j) și k) să fie eliminate. Eu le consider ușor 

discriminatorii. Pe de altă parte, înțeleg că orice regulament are și note 

discriminatorii, are și aspecte subiective și aspecte mai puțin obiective, ori nu poate 

fi perfect, dar eu consider că cele două litere, specificațiile de la j) și K) sunt 

discriminatorii. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul primar vrea să vă răspundă 

un pic la amendament. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule profesor, numai o secundă. Vreau să 

vă explic raționamentul acelui amendament. Pot înțelege acea componentă cu partea 

de activitate civică. O înțeleg și poate fi interpretată într-o zonă discriminatorie. Pe 

de altă parte, am căutat o soluție prin care să acordăm un punctaj celor care vin din 

afară, da? Celor care și aici să înțeleg că ați fost de acord pentru că n-ați solicitat 

eliminarea acelui amendament. Cei care vin din afară și se întorc în Bacău, trebuie 

să probeze faptul că au fost în afară. Cum demonstrăm și aici discutăm, cum 

demonstrăm faptul că ei s-au întors din afară și vin în Bacău? Care sunt 

documentele? 

Domnul Consilier Gabriel STAN- eu nu înțeleg. Dar de ce să-i favorizăm pe cei 

care vin din afară? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da, nu-i favorizăm. 

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ   x 

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE   x 

11. IROFTE DUMITRU   x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ   x 

 TOTAL 4  13 
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Domnul Consilier Gabriel STAN- în detrimentul celor care trăiesc de o viață aici. 

Înțeleg că este un criteriu eliminatoriu, dar…. 

(Se vorbește în afara microfonului). 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- haideți, haideți. Domnul, nu 

interveniți, nu v-am dat cuvântul. Vă rog, domnul Stan. Vă mențineți 

amendamentele? Supunem la vot? Domnule secretar? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- în completarea 

domnului profesor Stan, vin și cu propunerea de modificare a Anexei 2, punctul 4, 

pentru că acolo se prevede punctajul acordat acestor criterii. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- în conformitate cu amendamentul. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- în conformitate cu 

amendamentul. Adică eliminarea punctajului acordat pentru aceste două situații. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- amendamentul, efectele pe care le produce, să 

fie regăsite în toate. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- corelat cu amendamentul. Corect. 

Domnul secretar, faceți apelul colegilor consilieri. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului 

Ghingheș și a doamnei Lazăr. Domnul Crețu, dumneavoastră? Împotrivă. Domnul 

Bîrzu? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- pentru. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

pentru. 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN  x  

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN   x 

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA   x 

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   
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Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- mai sunt amendamente? Nu mai sunt 

amendamente, se face apelul colegilor…. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

acela cu concursul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Planul Urbanistic Zonal… 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- articolul 26 va avea următoarea 

denumire: ,,viitoarele locuințe vor face obiectul unui concurs de specialitate, de 

arhitectură, cum vreți dumneavoastră să…”. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- asta înseamnă că-i obligăm pe oameni numai 

tipul ăla din concurs. Asta rezultă. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- nu domnul pseudo-arhitect. Că 

sunteți și arhitect acum. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu nu sunt arhitect, stimate domn. Eu am rugat 

o colegă de-a dumneavoastră. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- prin concurs… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate domn, haideți să vă explic cum 

funcționează. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- ia spuneți-mi dumneavoastră cum 

funcționează. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu am rugat-o pe doamna arhitect să vă dea 

un model. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- corect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am spus tuturor tinerilor și voi repeta și repet 

și acum. În momentul de față sunt niște modele. În urma planurilor urbanistice, o să 

scoatem și o serie de modele, da? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- greșit. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă vor veni niște idei arhitecturale 

extraordinare, le facem pe alea. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- greșit, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate domn, stimate domn…. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- documentațiile de urbanism … 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu ne mai băgați în concursuri acum. Ne 

băgați în concursuri acum? Stăm 7 ani să faceți dumneavoastră concurs. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- nu, domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră și prietenul dumneavoastră să 

facă casele, nu? Hai domnule, lasă-mă. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnul primar, nici un prieten de-al 

meu nu lucrează cu dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- facem concurs, domnule. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 14 1 2 
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supunem la vot amendamentul domnului Crețu, cu concurs. Cinci voturi pentru. 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

     

    Deci amendamentul nu a fost aprobat. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- supuneți la vot proiectul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

supunem la vot proiectul în integralitatea sa, cu modificările aduse prin 

amendamentul ridicat de doamna Doina Dragomir. 

Doamna Tamba Rodica-Florentina-domnul Stan și doamna Breahnă. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- eu n-am propus, doar 

domnul Stan. Eu am propus doar o… 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- se supune la vot proiectul  cu 

amendamentele aprobate. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 
corect, da. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci trei 

abțineri. 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ   x 

4. CIOCODEI MIHAELA   x 

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE   x 

11. IROFTE DUMITRU   x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 5  12 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   
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Deci trei voturi abțineri, proiectul a fost aprobat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și 

domnilor consilieri locali pentru votul dumneavoastră. A meritat să îndur toate 

acuzele, dar să treacă acest proiect. Vă mulțumesc. 

Aplauze. 

Domnul  Consilier Cristian GHINGHEȘ- succes la păcăleală pentru fiecare tânăr. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul primar? 

Domnul Bîrzu? 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul primar ar trebui acum să-și 

ceară scuze pentru remarcile personale, pe care le-ați făcut la anumiți colegi. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-eu l-aș întreba pe 

domnul primar când se vor turna primele fundații, în 2019 era noastră  sau 2019…. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- pauză cinci minute pentru cine are 

nevoi urgente. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți că mai este un mare proiect, cu 

concediile, pe care să ni le facem în 2020. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- noi ne-am gândit să 

aveți o scuză pentru nefinalizarea proiectului de mai înainte și am zis să vă luați 

concediu să aveți și scuză. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamnă dragă, cum nu mi-am luat concediile 

nici până acum, nici de acum încolo nu le voi lua, stați liniștită. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU-deci, domnul primar vă invit să 

prezentați proiectul nr.12. Ia să vedem este cvorum de ședință? 

 

 

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN   x 

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN   x 

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA   x 

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 14  3 
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5. Se trece la punctul  5 (fost 12) al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință 

Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului primar Cosmin NECULA să prezinte Expunerea 

de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea efectuării concediului de odihnă 

restant, aferent anului 2019, de către Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacău, 

în timpul anului 2020 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

  

Domnul Primar Cosmin NECULA– este vorba de efectuarea concediului de 

odihnă restant aferent anului 2019. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BIRZU - domnule secretar general, avizul de 

legalitate la proiect. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

– favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

prezintă rapoartele de specialitate favorabile (Direcția Juridică și Administrație 

Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ). 

Comisia de specialitate  nr.5 prezintă avizul favorabil la proiectul  de hotărâre.  

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU – discuții ? Nu sunt. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ne abținem. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- domnul secretar, faceți apelul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- de ce vă abțineți? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- da eu îmi votez concediul? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu vi l-am propus. Cine voiați să-l propună? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă a lui domnul Crețu. Se 

abține cineva? 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul Crețu nu vrea 

să vă efectuați concediul, să stați să vă finalizați proiectul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă repet, cum nu mi l-am luat nici în anii 

trecuți, nici acum n-o să mi-l iau. Până în 2024 am treabă. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- deci, ați reușit secretariatul, să 

consemnați rezultatul votului? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA Ieșită din sală   

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN  x  

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   
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Cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. 

 

6. Se trece la punctul 6 ( fost  2)  al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință 

Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului primar Cosmin NECULA să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării HCL nr. 

158/ 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul 

de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău  

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA– vă mulțumesc. Este vorba de aprobarea 

modificării HCL nr. 158/ 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și 

cheltuieli. 

De asemenea doresc să fac următorul amendament. Este vorba de suma de 3,6 

milioane de lei, pe care am primit-o pentru Învățământ. 

1.Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de  3,683 mii lei din fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 și 

alocarea acestora pentru plata unor cheltuieli de funcționare aferente unităților 

școlare din municipiul Bacău. 

2.Se suplimentează bugetul local pentru anul 2019 atât la venituri cât și la cheltuieli 

cu suma de 3,52 mii lei reprezentând subvenții pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- deci a fost guvernul bun, nu? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- guvernul a fost pentru tot ceea ce înseamnă 

școli, acum în momentul de față, prin acest amendament  am primit banii pentru 

școli, dar din păcate, în continuare nu avem nici un fel de răspuns pentru termie. 

Deci, în momentul de față fondurile pentru încălzirea municipiului Bacău nu sunt 

asigurate. Am așteptat proiectul de hotărâre să plece odată de la consiliul județean, 

a dat Dumnezeu, a plecat și stăm de o săptămână cu el la guvern și nu se întâmplă 

nimic. Ca să vă răspund direct. 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN Ieșit din sală   

10. HULUȚĂ GHIORGHE Ieșit din sală   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ   x 

 TOTAL 11 1 2 
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Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- bine, sperăm să se întâmple. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi poate puneți o vorbă bună că sunteți la 

putere, domnule Bîrzu. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- nu prea se simte aici, la Bacău. 

Haideți să luăm avizele. Domnul secretar? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

– favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

prezintă rapoartele de specialitate favorabile (Direcția Juridică și Administrație 

Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică). 

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

3, 4 și 5). 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie Bîrzu – discuții ? Nu sunt. Domnul secretar, 

apelul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

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

Domnul  Președinte de Ședință Ilie Bîrzu- proiect plus amendament. 

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

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 15 voturi pentru, proiectul cu amendament  a fost adoptat. 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA Ieșită din sală   

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE Ieșit din sală   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 15 - - 



   

76 
 

 

7.Se trece la  punctul 7 ( fost  3)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de ședință 

Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre  privind  trecerea terenului în suprafață de 423.124 

mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău 

 Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

   

Domnul Primar  Cosmin NECULA – vă mulțumesc. Este vorba de trecerea 

terenului în suprafață de 423.124 mp din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Bacău, referitor la proiectul ,,o casă pentru fiecare tânăr”. 

 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- invit pe domnul secretar să prezinte 

avizul. 

Domnul Secretar  General Nicolae-Ovidiu Popovici –   favorabil. 

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

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

Administrație Locală, Arhitect Șef și Director Adjunct-Structura Organizatorică 

Arhitect Șef).  

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

3, 4 și 5). 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- discuții asupra proiectului dacă sunt? 

Nu sunt discuții. Apelul, domnule secretar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Trei abțineri. 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA Ieșită din sală   

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN   x 

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN   x 

10. HULUȚĂ GHIORGHE Ieșit din sală   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA   x 

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   
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Cu 12 voturi pentru și 3 abțineri proiectul a fost adoptat. 

 

8.Se trece la  punctul 8 ( fost 4)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de ședință 

Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Programului obiectivelor de 

investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a 

Programului de investitii pe anul 2020, al Consiliului Local al Municipiului Bacau. 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

Domnul Primar Cosmin NECULA- proiectul privind aprobarea Programului 

obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si 

cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2020. E vorba de obiectivele care 

trebuie să meargă în continuare. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- bun, să iau avizele. Domnul secretar? 

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 Tehnică).  

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

3, 4 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU – discuții? Domnul Viceprimar Dragoș 

Ștefan. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnule președinte, domnule 

primar, apare aici, în programul obiectivelor de investiții în continuare și strada 

Aeroportului. Parcă am văzut-o inaugurată zilele acestea. Ce bani mai avem de dat 

acolo, că nu înțeleg? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- probabil că mai sunt de făcut plăți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- haideți ca să vă explic. Apropos de strada 

Aeroportului… 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- păi apare pe investiții. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi nu, stați să vă explic. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- haideți să-l ascultăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, avem, iarăși să decelăm între minciuni și 

între adevăruri. Adevărul că este că acest obiectiv de investiții este al  Municipiului 

Bacău, finanțat de către consiliu județean, dar manager de proiect de la Municipiul 

Bacău și noi continuăm să plătim. Ce nu mai spune Dragoș Bogdănel este faptul că 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 12 - 3 
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noi am contribuit mai mult de 5% acolo, că noi am făcut proiectul inițial, iar acum 

trebuie să achităm plățile până la capăt. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- s-a înțeles. Domnul secretar, apelul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Cu 16 voturi pentru, ( a intrat în sală și domnul Huluță), proiectul a fost adoptat. 

 

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

Ilie Bîrzu  dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea 

de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local pe trimestrul IV anul 2019, al Municipiului Bacău 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

Domnul Primar Cosmin NECULA- este vorba de proiectul nr.5, contul de execuție 

bugetară. 

Domnul  Președinte de Ședință Ilie BÎRZU- hai să luăm avizele. Domnul secretar? 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA Ieșită din sală   

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 16 - - 
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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 Economică).  

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

3, 4 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU – discuții? Poftiți, domnul Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- o singură întrebare am, pentru că nu voi 

mai repeta din nou evidența și anume slaba execuție bugetară, dată de capacitatea 

administrativă a acestei, a acestui primar până la urmă. 

Aș vrea să ne spuneți, de ce sunteți la 24 milioane realizare la investiții din 75 de 

milioane? Vă întreb pe dumneavoastră, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu vă voi răspunde decât atunci când voi 

considera că sunteți un interlocutor viabil. Până atunci… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule primar,... 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- puteți răspunde dumneavoastră, 

domnule? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- aceasta este atitudinea capului 

administrației publice, atunci când îl întrebi de execuția bugetară pe zona de 

investiții. Aceasta este atitudinea. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- vă răspunde domnul administrator 

public. 

Domnul Romică CHINDRUȘ- vreau să vă răspund. Sunt bani veniți de la bugetul 

de stat pe P.N.D.L. care nu au fost cheltuiți, toată suma este. Și mai sunt  la Insula 

de Agrement și de aici  iese diferența. Am mai discutat și anul trecut, asta este 

situația. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- vă întreb din nou. Când aveți de gând să 

puneți în practică acel sistem pe care vi l-ați asumat de urmărire a investițiilor? 

Domnul Romică CHINDRUȘ- am zis cu 01 ianuarie, cu 05, cu 10 ianuarie, o să 

pun pe cineva să facă lucrul acesta. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- da, mulțumesc. Deci o să urmăresc între 

5-10 ianuarie dacă putem să urmărim exact stadiul investițiilor. 

Domnul Romică CHINDRUȘ- vă propun altceva. Pregătim și urmărim la noul 

buget. Că acum, în continuare, e greu. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-da. 

Domnul Romică CHINDRUȘ- la noul buget, începând cu februarie, când se 

votează noul buget. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- mi-ar fi plăcut să faceți asta în urmă cu 

doi ani, așa cum v-ați asumat. 

Domnule primar, n-am trecut mai departe, dar mi-ar plăcea să ne răspundeți de ce 

un municipiu de talia Bacăului  investește în dezvoltare doar 24 milioane într-un an, 

în anul de grație 2019? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ați răspuns, da? Ați primit răspunsul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- aceasta este atitudinea, am înțeles. 



   

80 
 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- acum, iar a plecat din sală. Asta-i 

sfidare, nu mai e neobrăzare. 

Domnul Romică CHINDRUȘ- domnul viceprimar, dar am dat răspunsul, domnul 

vice. Am dat răspunsul. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- păi felicitări, domnilor consilieri, că       

i-ați trecut proiectul. E cireașa de pe tort. Nu vă mai mirați. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- haideți… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule președinte, vorbim aici de 

bugetul Bacăului, de execuția bugetului Bacăului în acest an. Nu vorbim de o 

asociere directă sau alte proiecte nesemnificative. Domnul primar își permite să vină 

și să domine ședința așa cum dorește el, bun, mă rog, în mintea lui, dar atunci când 

vorbim de chestiuni importante, dumnealui se ridică din sală și pleacă. Vă solicit să 

aduceți totuși primarul la ordine  pentru că el are calitate de invitat aici. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- am să-i atrag atenția să nu mai  

părăsească sala.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - deci, când prezintă un proiect de 

hotărâre, dumnealui este obligat să stea în sală, să dea explicații până la capăt. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- deci, când revine, o să-i atrag atenția 

pentru a continua ședința, să nu mai părăsească sala. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- vă rog. Vă rog frumos.  Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul secretar, faceți apelul colegilor 

consilieri. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. CIOCODEI MIHAELA Ieșită din sală   

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN   x 

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   
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Cu o abținere a domnului Ghingheș și 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

 

PROIECTUL NR.6 ESTE RETRAS 

 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- supun discuției punctul 7, îl prezentați 

domnule viceprimar Scripăț, aveți atribuțiuni să înlocuiți? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- n-am nimic, domnule.  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - n-aveți atribuțiuni? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- să înțeleg că acum, pentru că a plecat 

primarul din sală, stăm și așteptăm? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- haideți, proiectul 7? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- nu, domnule președinte, vă rog să facem 

o pauză de un minut și să vină domnul primar în sală. Are obligația, el fiind 

inițiatorul. 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- cine este inițiatorul? Cine este 

inițiatorul proiectelor să le prezinte. Nu este în sală, înseamnă că nu are nevoie de 

ele. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- nu poate să plece pur și simplu din sală. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- gata, l-am trimis pe domnul Chindruș      

să-l cheme. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnule Ghingheș, 

trebuie să-l înțelegeți, după atâtea ore de stres avea nevoie de o pauză. 

Domnul Bîrzu, dar dumneavoastră nu plecați, nu aveți nici o pomenire, nici un 

simpozion, nimic? 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- domnul președinte, este ora 20.33. 

Pe cuvântul meu, poate dumneavoastră ați trecut de etapa în care aveți copii mici, eu 

am acasă copii mici care stau singuri. Soția mea este la muncă, eu sunt aici și chestia 

asta n-o spun ca să mă victimizez, pur și simplu nu mai pot să stau. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–domnul primar este la toaletă, vine imediat. Este și el om, trebuie să meargă. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- eu zic să-l învoim pe domnul Crețu, 

cu trei copii acasă. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule primar, dar nu vă e rușine, 

plecați din sală să stați la o vorbă cu domnul Ștefan? Că am ieșit afară și v-am văzut. 

Dar nu, serios, vă așteptăm aici?  

Domnul Primar Cosmin NECULA- îmi cer scuze, stimate domn. 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ Ieșit din sală   

 TOTAL 14 - 1 



   

82 
 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - vă așteptăm aici? Dar vă bateți joc. V-

a trecut inepția și de-acum o lăsați așa? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- oameni buni, sunteți 18, eu sunt unul. Da? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- aveți obligația să citiți proiectele de 

hotărâre, da? În calitate de inițiator. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- strategia de 

victimizare vă iese cel mai bine. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- aveți obligația să citiți proiectele de 

hotărâre. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am obligația, recunosc și am s-o fac. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- păi hai, mai repede. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- problema este că sunt unul singur, 

dumneavoastră sunteți 18. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul primar… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul primar, ar 

trebui să vă punem o ramă, consiliu local, pe cuvântul meu. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - delegați atribuțiile, aveți doi 

viceprimari. Delegați atribuțiile. Păi nu văd. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu vedeți dumneavoastră, asta nu înseamnă.. 

Puneți-vă dioptrii mai mari. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- bun, haideți să prezentați punctul 7 și 

vă rog, când plecați din sală, lăsați pe domnul Scripăț. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- dacă vă mai ridicați o dată, plecăm și 

noi. Plecăm și noi. Nu-i așa, doamna Breahnă? Dacă se mai ridică, plecăm și noi că 

nu stăm aici după… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- v-ați găsit aliații. Bravo! V-ați întors la matcă, 

de unde ați plecat! 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- ...după bretonul dumneavoastră. Nu 

stăm aici după bretonul dumneavoastră. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- deci, dacă mai 

încercați mult să continuați în ritmul acesta, ne ridicăm și plecăm și cu 

dumneavoastră acolo, pe scaun. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - dumneavoastră blocați ale orașului probleme. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- da, știm, noi blocăm 

orașul, nu dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- pentru că dumneavoastră îl blocați. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnule primar, la 

tuns iarba, la deszăpezit, la acoperit gropile, la făcut curățenie și așa mai departe. 

Acolo vă este locul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- acolo îmi este locul. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- dumneavoastră 

blocați orașul , nu noi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- acolo sunt. Întrebați colegii de la S.S.P.M. ce 

fac. 
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Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnule, să revenim la ordinea de zi. 

Domnule primar, rămăsesem la proiectul nr.7. 

 

10.Se trece la  punctul 10 (fost 7)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  majorarea cu 500 % a 

impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului 

Bacău, pentru anul 2020 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

Domnul Primar Cosmin NECULA- l-am mai citit o dată. Este vorba de un proiect 

privind  majorarea impozitului cu 500 % pentru terenuri, clădiri neîngrijite. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- corect. Avizul domnul secretar. 

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 Director Adjunct-Direcția Economică). 

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

3, 4 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- discuții? Domnul Ghingheș. Ba da. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- da, am o propunere foarte  scurtă, 

domnule primar. Sunt proprietari de terenuri sau  mă rog, de clădiri mai ales, care-și 

iau certificat de urbanism, din păcate nu fac nimic acolo, la acele clădiri și le vedem 

în paragină în continuare. Ar trebui totuși să schimbăm acest regulament. V-am spus 

și atunci când    l-am aprobat, sunt persoane juridice care pur și simplu își iau 

certificat de urbanism      și-l considerați acest certificat ca un demers pentru 

îndeplinirea obligațiilor. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- păi este un demers. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- da, dar este un demers pur și simplu 

declarativ. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- e un demers legal, domnule. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- că așa își mai ia un Certificat de 

urbanism o dată la doi ani și scapă de acest impozit majorat de 500%. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu vreau să încalc legea, domnule Ghingheș, 

că îmi faceți plângere. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- bun, haideți să… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- mă bucur că  vă este frică, în sfârșit. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- se trece la procedura de vot secret din 

ce văd. Poftiți, domnul Dănilă. Haideți să ne mișcăm mai repede un pic. 

Deci votați ambele, față-verso. 

S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de 

hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri 

neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, pentru anul 2020 

 Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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                                        1. Consilieri prezenți-15 

                                        2. Numărul consilierilor care au votat-15 

 
Nr. 

Crt. 
PREVEDEREA  CARE S-A  VOTAT 

NUMĂR VOTURI 

PENTRU 

IMPOTRIVA 

+ 

ABȚINERI 

NULE 

1. Art. 1. –Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Izvoare nr. 43, aparținând 

numitei Zaharia Elena domiciliată în Bacău, str. 

Izvoare nr. 43. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 2. – Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Letea nr. 40, aparținând 

SC CERT CLINIC SRL, cu sediu în Bacău, str. Oituz 

nr. 25. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 3. – Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului 

Bacău, strada Dr. Victor Babeș nr. 35, aparținând 

numitului Ilie Lucian, domiciliat în Bacău, str. Erou 

Ciprian Pintea, nr. 12. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 4. – Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului 

Bacău, strada  Pictor Aman fără  nr.  aparținând 

numitului Sava Ioan, domiciliat în Bacău, str. Cornișa 

Bistriței nr. 3, sc. A, ap. 15 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 5. – Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului 

Bacău, strada Mărășești nr. 4 A aparținând numitului 

Popa Dumitru Laurențiu, domiciliat în Bacău, str.  9 

Mai nr. 80, sc. A, ap. 5. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 6. – Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

terenul neîngrijit neîngrijit situat în intravilanul 

municipiului Bacău, strada  Mărășești nr. 29 

aparținând numitei Caraveteanu Ana, domiciliată în 

Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 8, sc. A, ap. 

7. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 7. – Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

terenul și clădirea neîngrijite, situate în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Letea nr. 17, aparținând 

SC CON TED COMPANY SRL, cu sediul în sat 

Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, jud. Iași. 

S-a adoptat 

15 0 0 
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Art. 8. – Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Mioriței, aparținând SC 

ANAMIR TRADING  SRL, cu sediul în Bacău, str. 

Cezar Boliac nr. 3. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 9. – Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Mihai Eminescu nr. 31 - 

33, aparținând numitei Știrbu Eudochia, cu domiciliul 

în Bacău, str. Aleea Parcului nr. 34, sc. B, ap. 1. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 10. – Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Garii nr. 16, aparținând 

numitei Zaharia Elena, domiciliată în Bacău, str. 

Gării nr. 16. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 11. – Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Bogdan Voievod  nr. 35, 

aparținând numitului Lovin Neculai, domiciliat în 

Bacău, str. Bogdan Voievod nr. 35. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 12. –Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada I. S. Sturza  nr. 82, 

aparținând numitului Brumă Ionel, domiciliat în 

Bacău, str. Bucegi nr. 8, ap. 1. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 13. –Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada I. S. Sturza  nr. 110, 

aparținând numitului Lichi Teodoru, domiciliat în 

Bacău, str. I. S. Sturza nr. 110. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 14. –Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Calea Republicii nr. 193, 

aparținând S.C OPTIM REAL IMOB SRL (în 

faliment), cu sediul în Bucuresti, prin Lichidator SC 

BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 15. –Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Metalurgiei nr. 17, 

aparținând numitului Olteanu Gheorghe, cu 

domiciliul în Bacău, str. Șerbănești nr. 11 bis (SC 

ELVICO SRL-radiată). 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 16. –Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

15 0 0 
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municipiului Bacău, strada Banca Națională nr. 26, 

aparținând numitului Ștefănescu Corneliu, domiciliat 

în Bacău, str. Banca Națională nr. 26. 

S-a adoptat 

Art. 17. –Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Ion Ghelu Destelnica nr. 

15, aparținând numitului Isache Ștefan, domiciliat în 

Bacău, str. Nicolae Titulescu, nr. 35 C. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 18. –Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

clădirea neîngrijită situată în intravilanul 

municipiului Bacău, strada Vasile Pârvan nr. 21, 

aparținând numitei Boloi Elvira, domiciliată în 

Bacău, str. Vasile Parvan nr. 21. 

S-a adoptat 

15 0 0 

Art. 19. –Se majorează cu 500 % impozitul pentru 

terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului 

Bacău, strada Ana Ipătescu nr. 8 aparținând  SC 

TEHNOSTRADE SRL, cu sediul în Bacău, str. 

Bulevardul Unirii nr. 77. 

S-a adoptat 

15 0 0 

2. Art. 20. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale. 

Art. 21. –Prezenta hotǎrâre se va comunica 

Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice 

- Impozite și Taxe Locale, Poliției Locale a 

Municipiului Bacău, persoanelor fizice și juridice 

nominalizate la art. 1 – 19 și va fi adusă la cunoștință 

publică în condițiile legii. 

Art. 22. - Prin grija Secretarului General al 

Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la 

cunostinta publica si se va comunica in termenul legal 

Institutiei Prefectului - Judetul Bacau. 

S-a adoptat 

15 0 0 

 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul primar, vă rog să prezentați 

punctul nr.8. 

 

11.Se trece la  punctul 11 ( fost 8)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea pentru anul 2020 a 

taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele 

reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și 

completată 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- este vorba de proiectul privind aprobarea 

taxelor locale pentru anul 2020. Vă pot informa că aceste taxe nu se modifică, din 

păcate este vorba de ajustarea cu indicele de inflație. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- să luăm avizele acum, domnul 

secretar. 

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, Director Adjunct-Direcția Economică, Direcția Drumuri Publice, Director 

Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef, Direcția Piețelor, Poliția Locală a 

Municipiului Bacău, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor, Teatru Municipal 

Bacovia, Birou Aprovizionare și I.T.). 

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

3, 4 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- discuții? Discuții? Nu sunt, la vot cu 

taxele locale. Domnule secretar, haideți să facem și apelul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. 
CIOCODEI MIHAELA Plecată din 

sală 
  

5. 
CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat  din 

sală 
  

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   
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Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul primar, vă rog să prezentați 

următorul proiect, punctul nr.9. 

 

11.Se trece la  punctul 11 ( fost 9)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  stabilirea taxei de salubrizare 

pentru anul 2020 în municipiul Bacău 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- proiect privind stabilirea taxei de salubrizare 

pentru anul 2020 în municipiul Bacău. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul secretar, avizul. 

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, Director Adjunct-Direcția Economică, Direcția Salubrizare, Agrement, 

Parcuri). 

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

3, 4 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- discuții? Discuții dacă sunt la acest 

proiect? Poftiți, domnule Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- mulțumesc. Cred că pe zona de 

salubrizare ar trebui să avem o discuție serioasă, mai ales că a fost retras proiectul 6 

de pe ordinea de zi. Nu trebuie să uităm faptul că în urmă cu 3-4 săptămâni ne bătea 

gunoiul la ușă și din păcate ne va bate în continuare, că am înțeles și chiar a anunțat 

public operatorul gropii de gunoi, depozitului conform de deșeuri, că începând cu 6 

ianuarie, 7 ianuarie nu vor mai primi deșeuri la groapă. Bun, pe de o parte. Dar pe 

de altă parte, țin să vă aduc la cunoștință, domnule primar, că intrăm în anul 2020 și 

în continuare nu avem pus în practică sistemul ,,plătește cât arunci”, sistem care 

trebuia implementat conform legislației în vigoare și de asta cred că era, mă rog, cred 

că era unul dintre punctele pentru care era necesar acest Act Adițional. Evident, 

putem discuta și despre tarife, dar Actul Adițional, am văzut că implementa și acel 

sistem. Pentru că sunt cetățeni în acest oraș care sunt responsabili și dacă produc mai 

puțin gunoi, este normal să și plătească mai puțin. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- pot să vă răspund? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- aud din sală, așa-i? După aceea, aud din 

sală- așa-i, dar persoanele care trebuiau să voteze sau să voteze în cunoștință de 

cauză, fără să se gândească la ce le spune șeful de partid, n-au făcut-o la acea vreme 

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 15 - - 
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pentru că au mers fix pe linia populistă, așa cum ați mers și la începutul, mă rog, la 

ședința de astăzi. Singurii care am fost responsabili, am fost, aici, eu, domnul Huluță 

și atât. Pentru că am spus foarte clar că deșeurile costă. A fost tot timpul adusă în 

discuție noua licitație a ADIS-ului. Ați citi vreodată documentația aia până la capăt? 

Că eu atunci am citit-o. Știați că în documentația ADIS-ului tariful este fundamentat 

pentru că se ridică pe două fracții gunoiul, nu pe patru cum spune legea actuală? 

Deci, pe două fracții, atât. În secunda unu, când va câștiga noul operator contractul, 

știți ce va face? Va trimite o adresă către Primăria Bacău și va spune, legea e alta, 

eu trebuie să colectez pe patru fracții, am alte obligații, trebuie să adiționăm 

contractul, că ne costă mai mult. Deci, haideți să vedem care este soluția, să avem o 

discuție împreună, să avem o dezbatere, pentru că nu numai că vom avea mari 

probleme, dar vom plăti  începând cu 01 ianuarie, vom plăti pe tonă în plus, pe lângă 

ceea ce plătim acum, zeci de lei, pe tonă. Pentru că noi nu colectăm selectiv și nu 

reciclăm deșeurile. Și de ce nu reciclăm? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- am să vă răspund. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- haideți ca să vă răspundă, ca să putem 

fi mai operativi. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-  vă rog. Haideți, punctual și care este 

planul de acțiune în acest sens pentru că noi plătim din buzunarele noastre. Nu 

suntem de acord cu majorarea tarifului, dar o să plătim amenzi la fondul de mediu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, domnul consilier. Aduceți-vă aminte că 

eu am inițiat proiectul, da? Apropo de responsabilitate. 

2.Nu știu prin ce minune, deși SOMA era într-o procedură, care nu avea aviz de la 

autorizația de mediu, a avut. Bun. Am rezolvat-o și pe asta. Nu eu. 

3.În momentul de față, în momentul de față, fundamentarea proiectului de hotărâre 

cu care am venit în fața dumneavoastră era bazată pe o serie de estimări. Era bazat 

pe o serie de estimări. În momentul de față se încheie anul 2019, deci avem absolut 

toate datele concrete, da? Nu doar estimări cum a fost prezentat proiectul pe 2019, 

da? A fost făcut pe estimări. În momentul de față se lucrează la noul proiect, având 

datele reale, da? Adică, concret, datele pe 2019,  fundamentăm proiectul pentru anul 

2020. În ianuarie, eu trebuie să vin în fața dumneavoastră cu acest proiect. 

4.Am făcut adresă către ADIS Bacău, care continuă să nu răspundă cu privire la 

acest proiect. Nu avem decât o singură  minută scrisă din partea dumnealor, cu tot 

felul de întrebări, care mai de care mai fistichii, care n-au legătură cu ceea ce se 

întâmplă, dar am făcut adresă oficială către ADIS Bacău și i-am întrebat și scriptic 

și verbal dacă documentația de licitație respectă legislația în vigoare. De ce spun 

acest lucru?  Pentru că, bun, s-a greșit o dată, da? Dar nu poți să scoți la licitație din 

nou greșit. I-am notificat pe acești domni cu privire la această problemă.  Din punctul 

meu de vedere, dacă este să mă întrebați, sunt două elemente. 

1.În momentul de față documentația  nu respectă condițiile de mediu. 

2.Apropos de prețuri. Dar în urma licitației care se va încheia, să zicem că va fi 

desemnat un câștigător, nu cresc prețurile? Tot cresc, da? 

3.Prin neaprobarea acelor tarife sau acelui tip de colectare diferențiată, da, vă dau 

dreptate,  vom plăti aceste amenzi, măcar o lună. 
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4.Stăm în continuare cu sabia deasupra capului cu privire la ce face ECOSUD-ul și 

discuțiile pe  care le au cu ADIS-ul. Adică, de pe data de 7 s-a dus pe data de 27, 

ceva de genul acesta. Dar noi suntem în continuare cu aceeași poveste. Pentru că în 

momentul de față, din punctul meu de vedere, ADIS-ul trebuie să-și găsească o 

cadență pe care  

n-o au. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- legat de ADIS, domnule primar. Am 

citit această strategie propusă, pe care ați retras-o de pe ordinea de zi. Ei ne spun 

foarte frumos acolo ce avem de făcut și cum e sistemul. Dar atunci când este vorba 

de un răspuns la o solicitare, la o întrebare simplă, respectă sau nu licitația  actuală, 

legea în vigoare? Pentru că în dezbaterea politică de la Actul Adițional asta a fost 

folosit atunci. Că unul îi tariful pe două fracții și puțini oameni știau asta. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-păi haideți când discutăm Strategia să 

invităm și ADIS-ul la ședința de consiliu. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- nu strategia, deci noi în câteva zile 

intrăm în anul 2020 și o să plătim de la bugetul local, deci și din taxa asta de 

salubritate sau peste ea, dacă nu mă înșel 80 lei în plus pe tonă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-80 de lei pe tonă. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- 80 de lei în plus față de cei 50 pe care-i 

plătim deja, că nu sortăm, că nu reciclăm. Deci 130 de lei pe tonă, pe care… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnul consilier, eu îmi fac datoria, așa cum     

mi-am făcut-o și o să vin și în ianuarie cu proiectul de hotărâre.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- vreau să știu cine va răspunde pentru 

prejudiciu. Că asta va fi un prejudiciu pentru Municipiul Bacău. Vor răspunde cei 

care au votat strict  pe baza unui ordin politic de la partid? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu mă întrebați pe mine, dumneavoastră 

sunteți expert în plângeri penale! 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu știu, am pus o întrebare retorică. Aș 

dori, atunci când propuneți din nou acest Act Adițional, să fie tratat cu mai multă 

responsabilitate, individual, de către consilierii locali. Va fi testul suprem. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar văd că sunteți co-inițiator, domnule 

consilier. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- dacă mai sunt discuții? Domnul 

invitat. Vă supun aprobării, domnul Viziteu  vrea să ia cuvântul la acest punct și 

trebuie să aibă aprobarea dumneavoastră. Sunteți de acord să ia cuvântul? Cine este 

pentru? Se abține cineva? Domnul Stan se abține. Împotrivă?  

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   
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Deci puteți să luați cuvântul,  domnul deputat. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- mulțumesc. Mulțumesc 

domnule consilier, voi fi foarte scurt. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- va fi foarte scurt. Haideți. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- fundamentarea acestei 

taxe, în opinia mea, se bazează pe niște cifre ireale, față de populație. Prin 

documentații aprobate chiar de acest consiliu, Municipiul Bacău generează 

aproximativ 5.000 de tone de gunoi lunar. Dacă am raporta această cantitate la 

numărul total de persoane propus de primarul Bacăului pentru a acoperi această taxă, 

adică 105.000 de persoane, respectiv 41.000 de angajați, ar rezulta o cantitate de 

aproximativ de 1.6 Kg pe zi de persoană, adică aproape de trei ori media națională, 

recunoscută ca și generare în mediul urban de către o persoană. Acest lucru este 

recunoscut și în planul de gestionare a deșeurilor și este acest indice mediu urban de 

6, 06 Kg de persoană pe zi. Deci, ori există o mare prosperitate în Bacău și băcăuanii 

generează aproape triplu față de media lunară, ori acest număr de persoane este grav 

subestimat, al persoanelor reale care produc gunoi. Mai mult, domnule primar, prin 

această hotărâre, practic, spuneți, nu măresc taxa, să vă asumați dumneavoastră, dar 

introduceți o subvenție, subvenție  care reprezintă de fapt 8 lei în plus de 

persoană/lună. Dacă în schimb, ați face un calcul real, la câte persoane există în 

Bacău care generează acest gunoi, atunci probabil taxa s-ar menține, dar ar fi 

raportată la număr real. 

Mai mult, aveți un mod de interpretare arbitrar al legii. Și vă spun aici, în partea de 

autorizații de taxi. Legea 38/2003 spune că puteți oferi o autorizație de taxi la 1000 

de locuitori, deci persoane care ar beneficia… 

4. 
CIOCODEI MIHAELA Plecată din 

sală 
  

5. CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat din sală   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 14 - 1 
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Da, autorizații de taxi. Legea 38/2003. Iar dumneavoastră ați autorizat anul acesta 

733. Ați dat astfel de autorizații taxi, asta ar însemna, considerați că există o 

populație de 183.000 în Bacău care ar beneficia de acest serviciu. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- e taxa de salubritate acum, nu de 

taxiuri. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU - păi da, vreau să vă spun 

că într-o anumită interpretare a legii, pentru primărie locuitori înseamnă 183.000, 

pentru acesta este numărul autorizații taxiuri, dar…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- permiteți-mi,  domnule președinte, haideți să-

i explic domnului…. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- domnule primar, am avut 

respectul să vă ascult tot timpul, lăsați-mă să termin și apoi puteți să dați replică. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- mai aveți? 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- mai am, bineînțeles. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- bun, vă rog. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- invers. Dacă băcăuanii ar 

genera într-adevăr, așa  cum fac toți ceilalți români și aici am încheiat, …. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- dacă-l întrerupeți, nu termină. Lăsați-

l să termine. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- domnule consilier, aveți 

dreptate.  

(Se vorbește în afara microfonului). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnule Botoi, am înțeles. Domnule 

Stan,.. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- am înțeles, o să-mi susțin 

în spațiul public argumentația. Mulțumesc pentru timpul acordat. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnule Stan, are aprobarea 

consiliului să poată vorbi. Haideți, terminați ce aveți de spus, vă rog. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- ideea este că numărul de 

utilizatori și producători reali ai serviciului de salubritate este grav subestimat de 

către primărie. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- și ce ne propuneți concret, scurt? 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- propun ca primăria să 

folosească toate resursele pentru a spune câți locuitori există în municipiul Bacău 

care generează în mode real gunoi și beneficiază de acest serviciu. Și toți, de la toți 

să se încaseze această taxă, nu numai de la o parte dintre ei. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- înțeleg că sunteți de acord cu taxa, dar s-

o gestioneze mai bine primăria, ca recomandare. 

Domnul Deputat Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU- nu sunt de acord cu modul 

în care primăria a propus acest proiect de hotărâre, pentru că el recunoaște că costul 

salubrizării crește, dar o face indirect prin subvenție și nu-și asumă să mărească taxa. 

În loc ca acești bani să se ducă în construcția unui loc de cartier, se duce mascat prin 

subvenție pentru a plăti salubritatea. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- bun, haideți, mulțumim. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- permiteți-mi să și răspund. 
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Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- răspundeți-i, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- foarte scurt. Încerc să nu intru în retorica 

politică. E bine că ați descoperit această taxă, domnule deputat, acum când candidați. 

Haideți să vă fac așa, o mică prezentare. Aceste taxe au fost aprobate, acest scadențar 

de taxe a fost aprobat prin hotărârea consiliului local din 2010, pentru că noi 

beneficiem de un proiect european. 

Era foarte bine, nu puteați să interveniți la momentul respectiv, că nu erați în zona 

politică atunci, nu eram nici eu, nu aveam posibilitatea asta. Noi urmăm un scadențar 

de taxe asumat în fața Uniunii Europene. Că e bun, că e rău, acesta este scadențarul 

de taxe. Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord, e partea a doua. Dar vă spun că în 

momentul de față, nu avem ce face. Anul trecut când a ajuns taxa la asemenea sume, 

deși artificial a fost ținută de către guvernarea liberală anterioară la o anumită 

dimensiune, deși nu a fost crescută, ați fi putut interveni să vorbiți pe momentul 

respectiv. Dar eu vă fac recomandarea sinceră, să vă faceți un pic de ,,up date” că nu 

e totul ceea ce vi se pare că este greșit, să fie și greșit. 

Mai mult decât atât, toate proiectele europene pe care le facem, toate estimările pe 

care le facem, domnule deputat, sunt conform I.N.S.-ului. Iar dacă I.N.S.-ul spune 

că tu ai un anumit număr de locuitori, pe acela îl respecți. Nu punem noi la dispoziție 

resurse, că noi nu suntem o autoritate care să aibă caracter etatic în sensul stabilirii 

populației. Taxa este stabilită, prin asumare, de consiliul local în anul 2010, în urma 

acelor asumări ne-am luat proiect european, noi toți și Județul Bacău și Municipiul 

Bacău. În momentul de față trebuie să respectăm acest scadențar.  Îmi pare rău. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule primar, încă odată, ce putem 

face pentru zona de deșeuri,  astfel încât să înțeleagă și colegii mei din consiliu local 

ce trebuie să punem în practică și să treacă de etapa populistă, astfel încât să nu 

plătim aceste amenzi. Deci, v-am spus, 130 de lei pe tonă. Vă mai amintiți, domnilor 

de la… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule consilier, eu v-aș propune și altă 

variantă. Explicați-i și domnului deputat  care, într-un fel sau altul, sunteți într-un 

parteneriat, înainte de a ajunge dumnealui candidat oficial… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- aia-i altă, nu, aia-i altă discuție. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ... cum funcționează asta cu taxele, iar eu 

promit că mă ocup împreună cu dumneavoastră să explicăm colegilor consilieri 

locali cum e cu aceste tarife de salubritate și vă propun să inițiem împreună. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- am înțeles, dar să știți că domnul Stanciu 

Viziteu corect pune problema atunci când vorbește de acel număr pe care l-am 

declarat noi la licitație. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt 

nenumărate procese, dar uitați-vă că și la Moinești, și la Dărmănești, s-au pierdut 

exact pe același raționament. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- păi dar acela-i fals, ce se întâmplă la 

Moinești, acolo. Că subestimează populația tocmai ca să plătească mai puțin, dar 

uite că se sparge tot în capul nostru. Că venim cu subvenții ca să suportăm plata 

deșeurilor. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- una dintre variantele pe care le avem, apropos 

de ceea ce spunea și domnul Viziteu, de ceea ce spuneți și dumneavoastră, este să 

modificăm documentul de poziție în zona fluxului operațional-financiar. Da? 

Dar dacă o instanță de judecată ne dă câștig de cauză pe chestiunea aceasta, corelativ 

înseamnă că proiectul european nu mai subzistă. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- s-a înțeles. Haideți, domnule secretar, 

facem apelul pentru vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI  

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

 

12.Se trece la  punctul 12 ( fost 10)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea proiectului „Coridor 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. 
CIOCODEI MIHAELA Plecată din 

sală 
  

5. 
CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat  din 

sală 
  

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 15 - - 
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pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă 

- CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

Domnul Primar Cosmin NECULA- este vorba de proiectului privind aprobarea 

proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier 

CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419. 

Proiect european. 

 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul secretar, avizul. 

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 Tehnic Investiții). 

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

3, 4 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- discuții? Nu sunt discuții. Domnule 

secretar, apelul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. 
CIOCODEI MIHAELA Plecată din 

sală 
  

5. 
CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat  din 

sală 
  

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   
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Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

 

13.Se trece la  punctul 13  ( fost 11 ) al ordinii de zi și Domnul Președinte de 

ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind modificarea HCL  29/ 2014 

prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Bacau 
 Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

  

Domnul Primar Cosmin NECULA- este vorba de proiectul privind modificarea 

HCL  29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Bacau. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul secretar, avizul. 

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). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- doamna Pravăț? 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- nefavorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- doamna Pricopoaea? 

Doamna Enula PRICOPOAEA- nefavorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- doamna Dragomir? 

Doamna Doina DRAGOMIR- favorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul Stan? 

Domnul Consilier GABRIEL STAN- favorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul Șova? 

Domnul Consilier Laur Gâțu-Șova- favorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- discuții? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- discuții? Nu sunt discuții. Domnule 

secretar, apelul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- de asemenea, vă prezint eu un amendament 

de făcut la acest proiect. A fost o…, trebuie o modificare. 

Ca urmare a referatului 13.356 din 2019 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor 

Proprietății, voi propune următorul amendament: 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 15 - - 
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,,Se completează articolul 1 alineatul 3 din proiectul de hotărâre cu un nou subpunct 

care va avea următorul conținut -  postul de consilier juridic gradul 1 de la Serviciul 

Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății se transformă în consilier juridic principal”. 

Ca urmare a acestui amendament, se transformă 15 posturi de natură contractuală în 

funcții publice. 

Deci, haideți să ne înțelegem. Este vorba de transformarea funcțiilor contractuale în 

funcții publice, ca urmare a urmare a utilizării Codului administrativ. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- doar despre asta este vorba, 

domnule primar? Nu cumva este vorba și despre un subiect care a fost amendat data 

trecută, prin excluderea sa din proiectul adoptat data trecută? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 
–n-a conținut proiectul, data trecută, chestia asta. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- deci, vreți să spuneți că nici un 

articol din proiectul acesta nu este, nu a fost în proiectul de data trecută? Dar mutarea 

acelui post de la Evidența Populației la Autoritatea Tutelară n-a fost? Nu l-am 

eliminat? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 
–acela a fost singura poziție… 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- și dacă știați foarte bine anumite 

lucruri, de ce ați încercat să ni le băgați la pachet cu celelalte? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

care să-l băgăm la pachet? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- acesta care spune doamna. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- gata, ați înțeles. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

nu, păi acela a fost o singură poziție… 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- dumneavoastră sunteți băiat 

deștept și desigur ați înțeles. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

nu, doamna Pravăț. Domnul Viceprimar Ștefan a ridicat de data trecută acea 

problemă, după ce am discutat cu dumnealui, a înțeles. Acolo este vorba de mutarea 

unui post la Autoritatea Tutelară  pentru că efectiv persoanele de acolo nu mai fac 

față. Se pleacă la ora opt și la nouă seara  de-acolo și postul este vacant. Urmează să 

fie scos la concurs cu destinație Autoritate Tutelară. 

Domnul Director Ciprian FANTAZA- s-a identificat un post, care nu și-a mai 

găsit aplicabilitatea  la serviciul de la care pleacă, pentru că s-u transformat și s-au 

înființat anumite servicii de evidență a persoanelor la comunele limitrofe. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Ilie, două cuvinte  aș vrea și eu. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul Scripăț, vă rog. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- vizavi de aceste transformări și 

ținând cont că de la 01 ianuarie conform noului Cod administrativ procedura va fi 

alta, pun și eu o întrebare. Au fost niște solicitări și de la Direcția Administrație 

Piețelor. De ce au fost respinse? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 
pentru că nu exercită funcții de autoritate publică, domnule Scripăț. Dacă citeați 
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Codul administrativ, acolo vedeați că trebuie îndeplinite anumite atribuții, foarte clar 

explicate în Codul administrativ. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- foarte frumos răspuns, dar când ați 

venit cu fantoma aia de organigramă și ați propus un funcționar public la Piețe, cum 

a fost, domnul secretar? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

ce funcționar public, domnule Scripăț?  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- era propusă doamna Buzdugan? Cum 

era atunci? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

un funcționar public poate exercita și atribuții de… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- atunci respectați legea, nu? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

da. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- bravo! Așteptați să treacă, atunci. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- bun. Domnul Ghingheș, poftiți. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- nu pot decât să remarc… 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- părerea mea personală este că ar 

fi putut fi identificate mult mai multe posturi contractuale care să intre în această 

categorie și care să fie… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- n-avem nici o problemă, să vină toată lumea. 

Dacă are să îndeplinească acele condiții legale. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- nu pot să nu remarc cum n-a trecut toată 

organigrama, dar încercăm s-o aprobăm pe bucățele. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- n-are nici o legătură, domnule Ghingheș.  

N-are nici o legătură. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- haideți, domnule secretar, faceți apelul 

pentru vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- părerea mea este că cele 15 posturi să 

treacă de la contractuali la.. Acum le votăm. La anul … 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnule Huluță, lăsați să se voteze. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- puteți astăzi să faceți amendamente. Nu 

sunt de acord cu… Dar la 15 angajați, care au cerut să treacă de la contractuali la 

funcționari publici… 

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- și care îndeplinesc condițiile legale. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnule Huluță, domnul primar 

știa foarte bine care este viziunea anumitor consilieri locali cu privire la modificările 

de organigramă, care ne-au fost puse pe ordinea de zi de 5, 6, 7 ori, naiba  mai știe 

de câte ori. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- n-are nici o legătură cu modificarea de 

organigramă, oameni buni. N-are nici o legătură. E vorba dacă vrem să facem ceva 

pentru oameni, sau nu. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- dacă ne uităm în proiect, vedeți că 

nu se înființează nici un serviciu, nici o direcție, într-adevăr este vorba de colegi care 

au optat să treacă de la contractuali la funcționar public. Este vorba despre acel loc 

vacant pe care mi l-au explicat colegii din primărie și am înțeles că nu se iau de 

Evidența populației din cei 40, ci se iau din cei 48, după care Prefectura a venit și a 

spus că sunt 40. Chiar dacă atunci,  am recunoscut, am fost într-o eroare, acum mi-

am dat seama și susțin acest proiect. Nu e nici o modificare a organigramei. Sunt 

efectiv niște treceri de la contractual la funcționar public. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- aici, o singură chestiune. Domnule viceprimar 

Scripăț, e bine că v-ați gândit la angajații noștri,  să aibă copiii câte un cadou de 

Crăciun. Dar oare cererile acestor oameni, nu-s tot colegii noștri? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- dar oare cererile care au fost respinse, 

domnule primar, nu-s tot colegii noștri? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dacă nu îndeplineau  condițiile legale? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ăia de unde-s, domnule primar? Ce 

condiții legale? Știți ce se întâmplă acolo? 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- eu știu foarte bine. Știu și ce aveți în cap acum. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- păi dacă știți, promovați-i domnule 

primar și pe ei. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- haideți, să repetăm votul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- mai numărați o dată. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–ați reușit? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE   x 

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. 
CIOCODEI MIHAELA Plecată din 

sală 
  

5. 
CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat  din 

sală 
  

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 
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Cu 5 voturi pentru și 10 abțineri, proiectul nu a fost adoptat. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- acesta-i cadoul de Crăciun. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- dar de ce tocmai pe 23 

decembrie      v-ați gândit și la ceilalți colegi? Când ați transformat și…? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-și dacă-i 24, și dacă-i 15, ce Dumnezeu! 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- când v-au solicitat colegii acest 

lucru?  

Domnul Romică Chindruș- luna trecută. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ -haideți, să fim serioși. Și câte 

ședințe s-au derulat de când au solicitat? Deci nu mai puneți, repet, nu mai puneți pe 

umerii consilierilor locali  proiectul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar dumneavoastră n-ați votat, doamnă. Dar 

pe umerii cui să punem? 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnule primar, a fost articolul 

acesta cu mutarea de la Direcția Evidența Populației la Autoritatea Tutelară scos de 

la ultimul proiect? Știați care este viziunea noastră cu privire la această abordare? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- o viziune poate fi și îndreptată. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- de ce încercați să aprobați o 

chestiune de genul acesta la pachet cu interesele colegilor dumneavoastră? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- haideți să trecem la următorul punct, 

domnule primar. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- le dăm în cap salariaților peste tot. Nu știu 

cum le faceți de sărbători. Lăsați-o, lăsați-o jos. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnule, mai ușor cu calitatea 

de lider sindical. Sincer, mai ușor. Suntem în ședința consiliului local. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- haideți să trecem la proiectul nr.13, 

domnul primar, vă rog să-l prezentați. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- să înțeleagă că până acum ar fi 

trebuit să vă preocupe interesul lor, până acum ar fi trebuit să vă preocupe. Și că ar 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEȘ CRISTIAN   x 

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 5 - 10 
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fi trebuit  să vă preocupe în mod deosebit interesul lor.  Nu și alte aranjamente prin 

alte articole. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- m-a preocupat, că de asta le-am mărit salariile, 

am preferat să nu am bani de investiții și să dau bani la oameni, că eu sunt de stânga, 

nu sunt  ca dumneavoastră niște falsuri îmbrăcate în anvelope de stânga. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- pot să sun la 112, domnule primar? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- haideți să nu mai facem discuții. 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA- domnule primar, luați-vă pastila. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vino cu ceva nou, Laur. 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA-  domnul Laur. Veniți. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- încetați discuțiile.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- dați-mi una în cap și ai rezolvat problema. 

Vezi că mai ai un tovarăș,  Gavriliu care și acela e… 

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA- ai vrea tu. Ai vrea tu, mă! 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- gata. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu, n-aș vrea, stai tu liniștit! 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- vă rog, încetați discuțiile neprincipiale. 

Proiectul 13. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- agresor mic ce ești! A fost o glumă, evident. 

Domnul Șova  nu-i un agresor. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- vă rog să prezentați proiectul nr.13. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- dar dumneavoastră sunteți o 

victimă. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- agresați  orașul, domnul primar! 

Dumneavoastră sunteți, ați agresat orașul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ratați momentul. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- vă dau o pauză, zece minute să … 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- lăsați, domnule Bîrzu, că ne 

luăm noi pauză imediat. 

 

14.Se trece la  punctul 14 ( fost 13)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind modificarea H.C.L. nr. 344/ 

2019 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului Municipal 

Bacovia  

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

Domnul Primar Cosmin NECULA- modificarea H.C.L. nr. 344/ 2019. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul secretar, avizul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

– aviz favorabil. 

Compartimentul  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- deci, suntem la organigrama de la 

teatru. 
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Doamna Eliza Judeu de la teatru? Nu este. 

Există raportul scris al Teatrului Municipal Bacovia. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- doamna Pravăț? 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- nefavorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- doamna Enula? 

Doamna Enula PRICOPOAEA- favorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- doamna Dragomir? 

Doamna Doina DRAGOMIR- favorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul Stan? 

Domnul Consilier GABRIEL STAN- favorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul Șova? 

Domnul Consilier Laur Gâțu-Șova- favorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- discuții? Nu sunt discuții. La vot, 

domnule secretar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 
–Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? Domnul Scripăț, cum sunteți? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- foarte bine. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 
–ca de obicei, da. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- haideți să fim serioși. Haideți, apelul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 
–Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

 

Nr. crt.  NUMELE ȘI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA- 

CRISTINA 
  x 

3. BOTOI ROMICĂ x   

4. 
CIOCODEI MIHAELA Plecată din 

sală 
  

5. 
CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN Plecat  din 

sală 
  

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA   x 

9. GHINGHEȘ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE   x 

14. MICLĂUȘ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 
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Cu 7 voturi pentru și 8 abțineri, proiectul nu a fost adoptat. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- ce aveți cu teatrul? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

ce aveți cu teatrul? Mai departe. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- proiectul nr.14. Proiectul nr.14, 

domnul primar, vă rog să-l prezentați. 

 

15.Se trece la  punctul 15 ( fost 14)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 203/2016 

prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Bacău 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  

Domnul Primar Cosmin NECULA- v-ați dus la Euro Tv, unde aveți voi 

combinații. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnul primar, eu n-am 

combinații ca dumneavoastră. Domnule primar, eu chiar nu am nici o combinație. 

Credeți-mă. Dacă vă e capul la combinații, e problema dumneavoastră. Mie nu-mi 

este capul la… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- lasă că-ți explic eu, Cristina, dar să se termine 

ședința. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- e proiectul 14. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- domnule președinte, puneți-le la pachet. 

P.S.D.-ul oricum nu votează. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- lăsați discuțiile. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- modificarea HCL nr. 203/ 2016. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul secretar, avizul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

– aviz favorabil. 

Compartimentul  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală). 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul Șova? 

Domnul Consilier Laur Gâțu-Șova- favorabil. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- discuții? Nu sunt discuții. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ –nu, eu totuși am. E votul care 

vizează mutarea domnului Irofte, sau retragerea dintr-o anumită comisie? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- da. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- da. Domnul Irofte, ați obosit? 

17. SCRIPĂȚ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ x   

 TOTAL 7 - 8 
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Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- este procedură de vot secret. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- nu, stați așa, este un proiect care 

este oarecum în premieră pe ordinea de zi a ședințelor de consiliu local. Din câte 

comisii face parte domnul Irofte? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- din două. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- ok, eu vreau să vă spun că și eu 

fac parte din două, și domnul Șova face parte din două, și doamna Ciocodei face 

parte din două și așa mai departe. Și nu suntem nici pensionari, da? Mai avem și alte 

atribuții.  

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- este procedură de vot secret. 

Vă rog să… 

Dacă vreți pauză de consultări? Nu. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ -S-a procedat prin vot secret 

pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind  modificarea 

HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Bacău  

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

                              1. Consilieri prezenți-15 

                              2. Numărul consilierilor care au votat-15 

 
Nr. 

crt. PROIECTUL CARE S-A  VOTAT 

NUMĂR VOTURI 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ 

+ABȚINERI 

NULE 

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea 

HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au 

constituit comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului 

Bacău, în sensul înlocuirii domnului 

IROFTE DUMITRU cu domnul 

BOTOI ROMICĂ, în Comisia de 

specialitate nr. 3  

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 
 

Nu s-a adoptat 

7 6 2 

 

 

Două voturi au fost declarate nule, deoarece cuprindeau noțiunea ,,habar n-am”. 

 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- domnul primar, vă rog să prezentați 

proiectul nr.19. 
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16.Se trece la  punctul 16 ( fost 19)  al ordinii de zi  și Domnul Președinte de 

ședință Ilie Bîrzu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte 

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind transmiterea dreptului de 

concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare 

Inițiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Domnul Primar Cosmin NECULA- proiect de hotărâre privind transmiterea 

dreptului de concesiune. 

Dar ce nu mai e cvorum? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - s-a aprobat?  Nu s-a aprobat proiectul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- profund.  Dragoș-Bogdănel lucrează din nou. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- i-a reușit și asta. I-a reușit și asta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-și acum vă rog frumos părăsiți sala. Sau ați     

părăsit-o deja? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- doamna Breahnă, am o rugăminte. Sunt 

totuși 4, 5, 6 proiecte. Haideți să le ducem la capăt, pentru că sunt investitori și vor, 

vorba aia…. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule consilier, au plecat deja, gata. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- păi nu, dar să-i cheme. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- locurile de muncă după care plângeau 

investitorii, după care erau supărați. Nimic. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- dar stați, câți suntem? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- pentru investitori, nu lucrăm? Pentru locuri 

de muncă,  nu lucrăm? Domnule, nu este normal să plecați din sală? Duceți-vă 

ședința până la capăt, băi oameni buni. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- aici, au modificat, ca ultimele trei puncte 

să părăsească sala. Doamna Breahnă…. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- știți ce nu e normal? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- nu e prima dată când ați făcut așa. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- vă spun eu ce nu e normal. Să 

programați ședințe la ora cinci, în Ajun de Crăciun. Asta nu e normal. E ora zece. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu-i Ajunul Crăciunului! Dumneavoastră 

sunteți consilieri locali, puteți lucra și de la ora cinci după-amiaza. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ-vă doare că nu vă trec P.U.Z.-

urile, domnule primar. Apropos de interese. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- întrebați-l pe Dragoș Bogdănel. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- apropos de interese și apropos 

de combinații! 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- când am candidat, n-am spus că ținem 

ședințele de la opt la nouă, sau de la opt la douăsprezece. Le ținem douăzeci și patru 

din douăzeci și patru, pentru că e nevoie. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- da, haideți, facem prezența, suntem 2, 

4, 6, 8.  

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- nu, e bătaie de joc. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- la P.U.Z.-ul cu NEVCO,  pun pariu că 

v-a certat de la partid că n-a trecut. 



   

106 
 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- având în vedere că nu există cvorum, 

declar ședința suspendată. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–închisă. 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- suspendată, că poate mai vin. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- domnule primar, lămuriți-mă, restul când 

le băgăm pe ședință? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- deci, mai așteptăm? 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- domnul primar, sunt investiții foarte 

importante pentru orașul Bacău și noi ne batem joc de acești oameni. Asta este. Sunt 

investiții autohtone. Nu se poate așa ceva! 

Domnul Primar Cosmin NECULA- bravo! Domnule consilier, având în vedere că 

sunt investiții pe care le-au solicitat oamenii din municipiul Bacău, anul acesta, pe 

30, voi convoca din nou ședință de consiliu. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- faceți-o, că… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu mi se pare normal să pleci din sală și să nu 

respecți oamenii care te-au votat. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnule viceprimar, suntem trei 

consilieri locali P.S.D. în sală, da? Domnul Dragoș Ștefan… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ați plecat special, ați trimis colegii și au plecat 

și… 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- consilier P.N.L. mai este unul 

singur. Nu mai faceți acuzații nefondate! Deci, de două ore… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și cei de la… Liberalii care au plecat. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- de două ore m-am chinuit să-mi 

conving colegii să rămână în sală. De două ore. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- și nu mai vor. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- domnule primar, îmi cer scuze, dar pe 

30 oricât aș vrea să particip, nu sunt în zonă. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- eu de ce n-am plecat niciodată? Eu vă 

întreb, noi de ce nu plecăm niciodată? Luăm aceeași indemnizație  ca și 

dumneavoastră.    Dacă-i nevoie stăm până dimineață. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- donați-vă indemnizația, doamna Breahnă, că 

nu lucrați! Și dumneavoastră și colegii care au plecat. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- nu-i corect. 

Doamna Cristina-Ionela BREAHNĂ PRAVĂȚ- domnule primar, dumneavoastră 

vă ridicați indemnizația de primar și nu faceți nimic, domnule primar. Și 

indemnizația mea de consilier  nu se compară cu a dumneavoastră! Să vă fie rușine! 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă bateți joc de oraș, doamnă! Da, lăsați 

băcăuanii. Vă bateți joc de oraș, doamnă! 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- declar ședința de consiliu local închisă. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- și ce dacă-i închisă, domnul Bîrzu? 

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- mai continuați atunci. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- ne exprimăm indignarea. Că venim aici 

pentru băcăuani, pentru oameni de afaceri, pentru cetățeni și P.S.D.-ul pleacă. 
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Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- dragi colegi, să aveți sărbători în pace 

și în liniște, cu ocazia Crăciunului! 

Rezultatul de la  voturile secrete  au  fost citite, pentru unele proiecte,  ulterior 

finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora 

aparțin  pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea 

procesului verbal.  

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