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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

PROCES VERBAL 

Nr. 65060   din   20.02.2020            

 

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

31.10.2019. 

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

imnului naţional. 

Se intonează imnul de stat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulţumesc.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

sărut mâna și bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133(1) din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2465 din  

25.10.2019, a Primarului Municipiului Bacău, consiliul local în ședință ordinară. În 

sala sunt prezenți un număr de 14 consilieri, ședința putându-și începe lucrările. 

Lipsesc: doamna consilier Ioana-Raluca Dinu (plecată în străinătate), domnul consilier 

Romică Botoi (plecat în străinătate), doamna consilier Doina-Emanuela Lazăr 

(concediu de odihnă), domnul consilier Daniel Miclăuș (a venit mai târziu) și domnul 

Viceprimar Daniel – Dragoș Ștefan (a venit mai târziu). 

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din 26.09.2019.  

Cine este pentru?  

Este cineva  împotrivă ? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – aici aș dori să am o 

intervenție, domnul secretar, dacă îmi permiteți. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

da, cum să nu. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – având în vedere faptul 

că procesele verbale pentru cele trei ședințe anterioare nu ne-au fost transmise în 

același timp cu proiectele de hotărâre aferente ședinței ordinare de astăzi, ne rezervăm 

dreptul de a fi rezervați cu privire la conținutul acestor procese verbale. Concret, 

efectiv nu am avut timp să parcurgem sute de pagini. Și rugămintea noastră este ca 

începând de la ședința următoare să introduceți procesele verbale pe ordinea de zi ca 

proiect de hotărâre. Ca proiect distinct supus aprobării.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

aveți un temei legal în care solicitați, un articol în Codul administrativ? 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu, mă refer, mă refer 

pur și simplu la nerespectarea executivului de a ne transmite prin extrapolare… 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

deci ați făcut două cereri. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

una că nu ați avut timp și vă înțeleg pentru că procesele verbale care se fac au, 

însumând la un moment dat, doamna Tamba aveți situația la dumneavoastră? 

Doamna  Florentina – Rodica TAMBA – Șef Serviciu - 282 de pagini.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

282 de pagini. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – sunt aproape trei sute 

de pagini.  

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

vă înțeleg, pentru că aceste procese verbale, doamnele de la Compartimentul … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – urma, domnul 

secretar… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

dacă mă lăsați să vorbesc… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – vă las. 

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

să vă explic cum stă situația. Da, de două săptămâni îmi pleacă în fiecare seară la nouă 

acasă. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – știm lucrurile acestea. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

problema dumneavoastră este ridicată pertinent, vă înțeleg și sunt de acord cu 

dumneavoastră ca în momentul în care consilierii locali nu au putut, nu au avut timpul 

necesar, pentru că și ordinea de zi a fost foarte încărcată, să supunem aprobării procesul 

verbal pe care dumneavoastră susțineți că nu ați avut timp, în ședința următoare. Noi ne-

am făcut obligația. Pentru că în lege spune că la prima ședință să supunem executivului, 

deliberativului, aceste procese verbale. Dar nu pot fi de acord cu solicitarea 

dumneavoastră să fie introduse pe ordinea de zi, pentru că nu există un temei legal în 

acest sens. Codul Administrativ, spune foarte clar ceea ce cuprinde ordinea de zi. Și 

spune foarte clar care este rolul procesului verbal. De altfel, articolul 138 punctul 15 

spune foarte clar, distinge ordinea de zi, la începutul fiecărei ședințe secretarul general 

supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Deci la începutul ședinței, 

înainte deci  aprobării ordinii de zi, deci, astfel încât sunt de acord cu prima cerere a 

dumneavoastră. Cu a doua, de introducere pe ordinea de zi, nu pot să fiu de acord pentru 

că nu este legală. 

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

aceiași logică am introdus pe ordinea de zi prezentarea Rapoartelor Curții de Conturi.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

nu,  nu este pe ordinea de zi.  Este la punctul diverse. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – la diverse. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – la 

punctul diverse. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ok. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu este punct pe ordinea de zi. Dacă vreți să introducem la diverse și aprobarea  

proceselor verbale, puteți să faceți și o astfel de propunere. Repet. În momentul când 

solicitați și aveți o propunere întotdeauna trebuie să avem un argument legal. Un 

articol din Codul administrativ care să facă susținerea. Altfel vorbim vorbe. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – deci ideea este 

următoarea. Vă rog să vă interesați… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu mă interesez că nu mă … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –… și care este practica 

și la alte administrații locale. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu mă interesează cum se face la alte unități administrative.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – teoretic. Vorbim 

despre un punct de pe ordinea de zi.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

eu, la nivelul municipiului… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu vorbim despre un 

proiect… 

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

nivelul municipiilor, municipiilor reședință de județ,  se face cum spun eu. Nu mă 

interesează la alte unități. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – întotdeauna se face 

cum spuneți dumneavoastră. Asta este altceva. Ca idee. Ne vom abține astăzi de la vot.  

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

eu spun cum spune legea. 

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

v-am întrerupt. M-ați rugat să nu vă întrerup. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

am luat de la dumneavoastră obiceiul acesta.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – cred. Ne asemănăm 

doar în puține elemente.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

sper. Și eu am aceeași speranță. 

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

vreau să intru în polemici cu dumneavoastră. Grupul politic al consilierilor locali PSD 

se va abține astăzi de la a-și însuși un  vot pentru aceste procese verbale. Nu putem să 

votăm după ce am parcurs parțial aceste proiecte. Mai am și alte îndatoriri de serviciu.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

procesul verbal… 
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Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și rugămintea mea 

este… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

am o rugăminte… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dar  nu am terminat. 

Rugămintea mea este să respectați termenul aferent fiecărei ședințe. Mai exact să ne 

transmiteți procesele verbale cu șapte zile înainte, dacă vorbim despre o ședință 

ordinară și cu cinci zile înainte dacă vorbim despre o ședință extraordinară.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

doamna … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – noi suntem conștienți 

de eforturile colegilor dumneavoastră. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

dar  nu vă interesează. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și ca idee, eforturile 

dumnealor nu se datorează sau nu sunt cauzate de intervențiile lungi ale consilierilor 

locali PSD. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – întotdeauna am 

intervenții punctuale și la obiect. Se poate verifica acest lucru pe procesele verbale. 

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

o singură, am două precizări.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ca număr de cuvinte, 

ca și lungimea paragrafelor din procesele verbale, altcineva deține recordurile, nu noi, 

consilierii locali PSD. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

am două amendamente la ce ați spus dumneavoastră. 

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

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –  

1. Dumneavoastră aveați posibilitatea, pentru că noi la trei zile cel târziu punem pe 

site-ul instituției procesul verbal în formă audio.  Și îl puteați auzi. 

2. Vă fac o specificare, că procesul verbal din 01.10.2019 este cerut de poliție. 

Probabil  în urma unei reclamații făcute de domnul Scripăț. Deci ni se solicită procesul 

verbal aprobat de către dumneavoastră. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și aș mai avea o 

întrebare. Știm care sau ne puteți spune care sunt motivele pentru care înregistrările 

video ale ședințelor de consiliu local nu mai sunt postate? Ultima ședință postată este 

cea de pe 26 septembrie. O fi coincidență, sau nu dar începând cu 26.09, ședințele nu 

mai sunt postate. Domnul secretar, dacă ne puteți… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu mai sunt postate și  vă spun și de ce … 

(De la minutul 08
15

 până la minutul 08
44

 nu sunt înregistrate discuțiile.) 
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….este o explicație pertinentă. Și mai este un lucru. Nu scrie nicăieri în lege 

obligativitatea de a aduce înregistrările audio. Aceasta a fost o dispoziție a domnului 

primar, tocmai pentru transparență. În momentul când vom aduce Organigrama sau 

Statul de Funcții în condiții de  funcționabilitate, atunci vom posta.  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ok. Ați spus că până la 

acest moment ședințele sau înregistrările video ale ședințelor de consiliu local s-au 

postat, tocmai pentru a justifica tendința de transparență.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu pentru a justifica, nu pentru a justifica, pentru … 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – începând, domnul 

secretar, începând cu 26.09  avem ceva de ascuns? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

nu, avem doi oameni care nu mai sunt. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și atunci de ce nu le 

postăm? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

pentru că nu avem oameni care să se priceapă. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul secretar, la o 

organigramă cu 700 de persoane, a spune că nu mai postăm înregistrările video  

datorită faptului că unu, doi colegi au ieșit la pensie este de domeniul fantasticului.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

doamnă, dintr-un compartiment de trei, doi au ieșit la pensie. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ –ok. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

mai este unul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul secretar, mă scuzați. Vă învăț eu 

cum să puneți înregistrările pe YouTube. O luați de acolo și o urcați pe YouTube. 

Deci, nu trebuie, nu știu, cine știe ce cunoștințe pentru asta.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

domnul consilier… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – pentru transparență în municipiul Bacău. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

eu, personal nu mă pricep. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – dacă doriți, vin personal să vă ajut, să vă 

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

dacă dumneavoastră … 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – durează cinci secunde.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

dacă dumneavoastră vă asumați această sarcină, vă așteptăm cu cea mai mare plăcere. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – oricând. Chiar astăzi, după ședință dacă 

doriți.  

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

cea mai mare plăcere. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – toate înregistrările. Ultimele înregistrări 

le luăm, că bănuiesc că sunt stocate undeva la Compartimentul Consiliului Local, nu? 

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

cea mai mare plăcere. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – venim și vă arăt. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

așteptăm ajutorul dumneavoastră. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – ”drag and drop”, așa se numește. 

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

așteptăm. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – o luăm cu mouse-ul și o ducem sus. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

mâine dimineață… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – să zboare în eter. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

mâine dimineață vă așteptăm. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – nu pe site-ul primăriei, pe YouTube. 

Pentru că pe site-ul primăriei sunt postate tot link-uri de pe YouTube. Deci pe 

YouTube trebuie urcate.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

domnul Ghingheș, domnul, vă așteptăm domnul consilier. Sunteți singurul consilier 

care și-a manifestat sprijinul pentru a debloca această situație.  Vă mulțumim și mâine 

dimineață, chiar vă rog frumos. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – am înțeles, da. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU – domnul președinte… 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – am o rugăminte la domnul consilier 

Ghingheș Cristian, să-și manifeste dorința de a  lua cuvântul prin ridicarea mâinii, da? 

Exact cum spune în Codul Administrativ. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – da, mă scuzați, mă scuzați. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – și în Regulamentul de Funcționare. 

Dau cuvântul domnului consilier Ilie Bîrzu. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU – da, au trecut 13 minute și nu am parcurs mai nimic 

din ședința consiliului local și asta aș vrea să … am rugămintea la dumneavoastră 

dragi colegi, pentru că de exemplu am fost la Cluj și am văzut, 82 de puncte s-au 

discutat în 2 ore și 40 de minute. Adică să nu vorbim numai de dragul de a ne auzi în 

consiliul local. Vreau să vă spun că m-am întâlnit cu oameni în oraș care au urmărit 

ședințele de consiliu local care au fost prezenți aici și au spus că nu mai vor circ în 

consiliul local. Deci, vor într-adevăr responsabilitate, să dezbatem proiectele de 

hotărâre, dar nu numai să vrem să fim auziți pe puncte care nu sunt de interesul 

cetățenilor municipiului Bacău. De asemenea, ca să nu mai iau cuvântul la celălalt 

punct, aș ruga executivul primăriei să aibă o atitudine, cei din executivul primăriei față 

de cetățeni și nu față de ce se întâmplă, discuții, certuri. Pentru că primăria…, oamenii 

spun că nu funcționează cum trebuie datorită certurilor care sunt la nivelul conducerii 

Primăriei Bacău. Și oamenii spun că primăria aparține Bacăului și nu Bacăul aparține 

primăriei. Mulțumesc frumos. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – în acest sens, domnul secretar, am de 

făcut o propunere. Concentrarea discursului într-o singură luare de cuvânt a unui 

consilier local, vizând proiectul în dezbatere. Și această luare de cuvânt va fi limitată la 

o durată maximă de 4 minute. 

Intră în sală domnul Viceprimar Daniel –Dragoș Ștefan. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ  – per consilier sau pe 

proiect? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – per consilier. Se supune la vot. Cine 

este pentru? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul Luca, nu am înțeles: per consilier, 

per proiect? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – pe consilier, per proiect. Da.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – pentru mine este suficient. Pentru alții, 

nu. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – vreau să supunem la vot propunerea 

mea. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

Cu 16 voturi pentru a fost aprobată propunerea făcută. Mulțumesc. 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 16 voturi pentru  a fost aprobată propunerea domnului Luca. 

 

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

mențiunea că procesul verbal din 01.10.2019 a fost solicitat de poliție, supunem la vot 

procesele verbale. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal a ședinței 

ordinare din data de 26.09.2019. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? Nu a fost aprobat procesul verbal. 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

 

 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

                              VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - - 
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Cu 5 voturi pentru și 11 abțineri nu a fost aprobat procesul verbal din data de 

26.09.2019. 

 

Supunem la vot procesul verbal din 01.10.2019. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA  
 x 

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA 
 

 x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE 
 

 x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA 
 

 x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU 
 

 x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE 
 

 x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   x 

 TOTAL 5 - 11 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

                            VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA  
 x 

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA 
 

 x 
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Cu 5 voturi pentru și 11 abțineri   nu a fost aprobat procesul verbal din data de 

01.10.2019. 

 

Supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 07.10.2019, ora 09:00. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? Nici acest proces verbal nu a fost aprobat. 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE 
 

 x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA 
 

 x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU 
 

 x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE 
 

 x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   x 

 TOTAL 5 - 11 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA  
 x 

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA 
 

 x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE 
 

 x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA 
 

 x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU 
 

 x 



   

11 
 

 

Cu 5 voturi pentru și 11 abțineri  nu a fost aprobat procesul verbal din data de 

07.10.2019, ora 09:00. 

 

Supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 07.10.2019, ora 12:00. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE 
 

 x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   x 

 TOTAL 5 - 11 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA  
 x 

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA 
 

 x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE 
 

 x 

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA 
 

 x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU 
 

 x 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE 
 

 x 

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL   x 
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Cu 5 voturi pentru și 11 abțineri   nu a fost aprobat procesul verbal din data de 

07.10.2019, ora 12:00. Nici acest proces verbal nu a fost aprobat. Cu mențiunea că 

primul proces verbal v-a fost trimis luni.   

 

(De la minutul 15
17

  până la minutul 15
50

 nu sunt înregistrate discuțiile.) 

Da, rămâne consemnat pe bandă, doamnă.  

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

cuvântul domnului consilier…. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – vreau să rămână pe bandă. Aparatul 

consiliului local, vizavi de încheierea și aducerea spre aprobare a procesului verbal, au 

și alte obligații. Când se fac sesizări, se face trimitere la niște ilegalități, la niște 

abuzuri, cum s-a întâmplat în ședințele anterioare, Aparatul consiliului local este 

obligat să facă acele extrase din procesul verbal și să le înainteze instituțiilor abilitate 

pentru sesizare și măsuri în consecință. Mulțumesc. 

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

ce articol din Codul administrativ  ați găsit această obligație de a-și însuși aparatul 

permanent, aberațiile pe care le susțin unii în Consiliul Local și a le înainta organelor 

competente făcându-se pasibili de o infracțiune care se numește inducerea în eroare a 

organelor judiciare? Dacă îmi spuneți în ce articol, putem face în așa fel încât să vă 

îndeplinim această dorință. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul doamna consilier Pravăț. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul secretar, da de 

când ne interpelați dumneavoastră pe noi? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

pentru că în orice solicitare… 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – dumneavoastră sunteți 

dator să ne furnizați baza legală. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

pentru că orice solicitare pe care dumneavoastră o aveți, trebuie să aibă în spate un 

temei legal. În momentul când solicitați și invocați niște obligații, acele obligații 

trebuie prevăzute într-o lege. Nu cum vrea un domn viceprimar, doamna Pravăț. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – este vorba de ton și de 

atitudine. 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   x 

 TOTAL 5 - 11 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

păi nu e vorba . E vorba de tonul pe care l-am copiat de la domnul Scripăț. Cu ce ton 

vorbește dumnealui, vorbesc și eu. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – domnul secretar…  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu port discuții cu dumneavoastră, că este interzis. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – mi-a fost pomenit numele și vreau să-i 

dau un răspuns. Vă rog să vă uitați în Codul Administrativ. Codul Administrativ, OG 

57 din 5 iulie 2019, să vedeți ce atribuții are secretarul. Dacă nu, vi le sintetizez eu. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

știu foarte bine atribuțiile. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – dumneavoastră dați doar aviz de 

legalitate, supuneți la vot și numărați voturile. Ca să veniți acum să ne dați nouă lecții 

de educație, de …, să ne anchetați…  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

oricum nu am nici o șansă cu dumneavoastră la educație. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – deci, nu aveți alte atribuții decât ... dați 

aviz de legalitate pe proiecte, supuneți la vot și numărați voturile. Vedeți dacă trece sau 

nu trece. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

deci, dau aviz… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – celelalte nu sunt ale dumneavoastră. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

deci, dau aviz de legalitate. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – celelalte se numesc abuzuri, domnule 

secretar.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

ceea ce faceți dumneavoastră este un abuz, domnul Scripăț.  Pentru că dați obligații în 

sarcina aparatului, care nu există în lege. Dacă dumneavoastră aveți de făcut denunțuri 

faceți-le dumneavoastră. Nu puneți pe alții. Dumneavoastră sunteți un expert. Aveți o 

capacitate profesională deosebită și o pregătire și o experiență în materie de formare a 

denunțurilor mult mai mare și mai vastă decât alții. Asumați-v-o și faceți 

dumneavoastră în continuare și depășiți procentul în cartea recordurilor. Vă 

mulțumesc. 

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

asigur că voi conduce lucrările şedinţei în conformitate cu legea şi Regulamentul de 
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Organizare  şi Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a 

prezenta lista de invitați și ordinea de zi.  

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

consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați reprezentanți ai 

aparatului tehnic de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. Înainte de a da 

citire ordinii de zi, am rugămintea la dumneavoastră, consiliul local, astăzi sunteți cei 

care decideți, cei care stabiliți ce este de făcut. Dar am rugămintea să luați în calcul 

faptul că de la ora 16:00, dacă nu mă înșel, această sala este închiriată de mai mult 

timp către Uniunea Generală a Notarilor din România. Poate găsim o soluție să 

finalizăm până la ora 16:00 aceste lucrări. Voi da citire proiectului ordinii de zi a 

ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău, convocată prin Dispoziția nr. 2465 

din 2019: 

 

1.  Proiect de hotărâre    privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local pe trimestrul III anul 2019, al Municipiului Bacău 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală,  Direcția Economică  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 din 

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

Programul  de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului 

Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală,  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 aprobarea proiectului „Coridor pentru 

deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala 

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

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția Tehnică  și  este  

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

4.  Proiect de hotărâre    privind modificarea HCL nr. 310 din 20.08.2019 

prin care a fost aprobata documentaţia tehnico-economică faza SF pentru 
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obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - 

Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial 

(CFR)”. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția Tehnică  și  este  

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

5.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării Bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică  și Unitatea 

Municipală pentru Monitorizare  și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

6.  Proiect de hotărâre   privind completarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 186/ 

12.09.2014 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea 

Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să 

voteze completarea Actului Constitutiv și actualizarea acestuia. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru 

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

2, 3, 4  și 5. 

7.  Proiect de hotărâre   privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului 

Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 

Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a 

Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la 

GARANTI BANK Sucursala Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru 

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

2, 3, 4  și 5. 

8.  Proiect de hotărâre   prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău 

către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi 
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induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente 

lunii mai 2019 și lunii iunie 2019 parțial. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea 

Municipală pentru Monitorizare  și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

9.  Proiect de hotărâre   privind  aprobarea modificării preţului local pentru 

energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor 

casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare 

acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru  energia  termica 

furnizata in sistem  centralizat in  Municipiul  Bacau  consumatorilor   

casnici  (populatie). 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică  și Unitatea 

Municipală pentru Monitorizare  și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

10.  Proiect de hotărâre   privind mandatarea reprezentantului Municipiului 

Bacău în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și 

completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii 

de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune 

servicii: ”Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport 

deșeuri în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”. 

   Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru 

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

2, 3, 4  și 5. 

11.  Proiect de hotărâre   privind mandatarea împuterniciților Municipiului 

Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice 

Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de 

Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție. 

Iniţiator –   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 și Unitatea Municipală pentru 

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

2, 3, 4  și 5. 

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

ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Serviciul Managementul 

Resurselor Umane și Administrativ și  este  transmis spre avizare comisiilor 

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

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

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

Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

14.  Proiect de hotărâre  privind  acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui 

premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacău, care 

au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de  

01.10.2019 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Bacău și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr. 1, 4  și 5. 

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

imobil  cu destinația de sediu administrativ al Primăriei Municipiului Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentului 

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

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

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

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentului 

Administrarea și Inventarierea Patrimoniului  și  este  transmis spre avizare 

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

17.  Proiect de hotărâre  privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada 

existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, 

str. Tolstoi, nr. 18 către Parohia Ortodoxă ”Izvorul Tămăduirii” Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentului 

Administrarea și Inventarierea Patrimoniului  și  este  transmis spre avizare 

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

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

aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de 

membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală 

“INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

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

Administrație Locală   și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr.  1, 2, 3, 4  și 5. 

19.  Proiect de hotărâre  privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația 

”Centrul Daniel”, în vederea realizării în comun a Festivalului ”STEA 

Printre Stele”, în perioada 22 – 23 noiembrie 2019. 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală,  Compartiment Învăţământ, 

Cultură, Sănătate și Direcția Economică    și  este  transmis spre avizare 

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

20.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea prelungirii duratei prevazuta in 

Contractul de concesionare nr. 68882 din 05.05.2011, incheiat intre 

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

DR. Chioreanu Rodica  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a 
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terenului  aferent din Municipiul Bacau, str. Martir Horia, nr. 1 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și  este  transmis 

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

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

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

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

pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a terenului  aferent din 

Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

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. 

22.  Proiect de hotărâre    privind asocierea Municipiului Bacău cu Clubul 

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

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

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția Economică   și  este  

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

23.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea organizării evenimentului 

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

de la bugetul local. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Salubrizare, Agrement, 

Parcuri și  Direcția Economică   și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 4  și 5. 

24.  Proiect de hotărâre  privind  transmiterea dreptului de concesiune prevăzut 

in unele contracte de concesionare. 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  
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Direcția Juridică și Administrație Locală și  Arhitect Șef   și este  transmis 

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

25.  Proiect de hotărâre   privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația 

Propedagogic Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului 

”Pedagogic 100”, în perioada 15 – 22 noiembrie 2019 la Bacău  

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică  și este  

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

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

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

proprietate privata a Municipiului Bacau  – beneficiari Neagu Petru-David 

si Neagu Ramona. 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciului  Juridic și Aplicarea 

Legilor Proprietății și  Arhitect  Șef  și este  transmis spre avizare comisiilor 

de specialitate nr.   1, 2  și 5. 

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

Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)  

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este  

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

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

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 

Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică Și Administrație Locală   Direcția  Economică,   Direcția 

Salubrizare Agrement Parcuri, Compartiment Managementul Calității, 

Protecția Mediului Și Protecția Muncii, Compartiment Finanțări Locale, 

Unitatea Municipală Pentru Monitorizare  și  este  transmis spre avizare 

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

29.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea 
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”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a 

Manifestărilor Științifice Anuale, în perioada 12 – 15 noiembrie 2019. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică    și  este  

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

30.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea concesionarii directe a suprafetei  

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

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

d-nei Teleagă Liliana – Mihaela 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: 

Direcția Juridică și Administrație Locală,    și   Arhitect Șef  și  este  

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

31.  Proiect de hotărâre    privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței  

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

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

d-lor Silimon Valentin și Silimon Ana – Alina 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: 

Direcția Juridică și Administrație Locală, și   Arhitect Șef  și  este  transmis 

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

32.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței  

de 78,84 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă 

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

d-lor Parnic Laurențiu și Parnic Niculina 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

33.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței  

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

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

d-lor Conțu Claudiu – Gheorghiță și Conțu Bianca – Oana 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 
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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. 

34.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței 

de 55,39 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă 

cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 R3,  proprietatea 

d-nei Manasă Cornelia – Silvia 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

35.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței  

de 81,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă 

cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 P1,  proprietatea 

d-lor Corobană Claudiu si Corobană Ileana  

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

36.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea concesionarii directe a suprafeței 

de 82,30 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă 

cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 F3,  proprietatea 

d-lor Căuş Costel si Căuş Mirela-Geanina 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

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

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

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

Bîrjovanu Neculai și Bîrjovanu Mihaela. 

  Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  
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Direcția Juridică și Administrație Locală și  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

38.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței  

de 86,37 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă 

cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 G3,  proprietatea 

d-lor Leţcanu Monica si Leţcanu Cătălin-Ionuţ 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

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

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

Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor 

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

2019 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția Salubrizare, Agrement, 

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

5. 

40.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii duratei prevazută in 

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

modificat prin Actul Adițional nr. 69570 din 23.12.2013, încheiat intre 

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

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Arhitect Șef și  este  transmis 

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

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

Bacău către Asociaţia Administratorilor de Piețe din România pentru anul 

2019. 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică  și  Direcția 

Piețelor  și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   1  și 5. 
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42.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare și a Regulamentului Intern ale Centrului Bugetar Creșe Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală    și  Centrul Bugetar Creșe   și este  

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

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

continuării prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute 

în contractul nr. 68838/ 12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii 

generate de nefinalizarea contractului de lucrări nr. 36793/ 03.09.2007 

încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru 

construirea obiectivului de investiții „SPITAL MUNICIPAL BACAU” 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală    și  Arhitect Șef – Director 

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

1, 2, 3, 4 și 5. 

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

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

de reprezentare în anul 2019. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

Direcția Juridică și Administrație Locală    și  Serviciul Drumuri, Rețele și 

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

4 și 5. 

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

fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

municipiul Bacău pentru anul şcolar 2019 – 2020. 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

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

Administrație Locală și  este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 
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46.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de 

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

situate în Bacău. 

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice  și 

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului  și  este  

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

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

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

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

Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentului 

Administrarea și Inventarierea Patrimoniului  și  este  transmis spre avizare 

comisiilor de specialitate nr. 2, 3  și 5. 

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

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

asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală  și Compartimentului 

Administrarea și Inventarierea Patrimoniului  și  este  transmis spre avizare 

comisiilor de specialitate nr. 2, 3  și 5. 

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

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

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

perioada 2019 – 2023”. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală, și Compartimentul Managementul 

Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și  este  transmis spre 

avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4  și 5. 
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50.  Proiect de hotărâre  privind  atribuirea denumirii de stradă ”Academician 

Solomon Marcus” străpungerii care face legătura dintre str. Nicolae 

Bălcescu și Str. Mihai Viteazu. 

Iniţiatori – CONSILIERI LOCALI: STAN GABRIEL, CIOCODEI 

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

PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA, LUCA VASILE, PRICOPOAEA 

ENULA, DĂNILĂ GHEORGHE ȘI DINU IOANA-RALUCA 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală și  Direcția Drumuri Publice  și  

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

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

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

încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului 

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

normale a mandatului, ca urmare a demisiei. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

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

Administrație Locală și  este  transmis spre avizare  comisiei  de specialitate 

nr. 5. 

52.  Diverse. 

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

Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Bacău. 

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

de Conturi a României – Camera de Conturi Bacău. 

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

Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Bacău. 

52.A PESTE ORDINEA DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin 

care s-a aprobat  proiectul „Sistem de management al traficului pentru 

prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu 

bicicleta” cod SMIS 128427. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală  și Agenția de Dezvoltare Locală 

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

și 5. 
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Doamnelor și domnilor consilieri, tocmai din rațiuni de urgentare a ședinței și de a nu 

prelungi prea mult, vă propun modificarea punctului 12 al ordinii de zi și aducerea pe 

primul punct pentru a depăși cât mai rapid acest subiect, urmând ca următoarele să 

curgă într-o stare de normalitate. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul primar, hai să supunem mai întâi 

ordinea de zi la vot și după aceea modificarea.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

asta facem, domnule. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – și după aceea modificarea. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

acum, acum. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – după aceea modificarea. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

supunem la vot ordinea de zi cu modificarea propusă. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – nu, nu, nu. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

păi dacă aprobi…. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – articolul din Codul Administrativ care 

prevede aprobarea ordinii de zi și după aceea să o modificăm în același timp, vreau să 

mi-l dați. 

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

… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – că dumneavoastră erați înainte cu Codul 

Administrativ și îl fluturați pe aici. Vrem să auzim. 

        

52.B 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului 

pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu 

bicicleta” 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI 

BACĂU 

Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele 

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   

Direcția Juridică și Administrație Locală  și Agenția de Dezvoltare Locală 

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

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

cine are abilitatea și competența de a propune în consiliul local ordinea de zi? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – a propus-o deja prin Dispoziție de primar. 

Este publică. Trebuia să-l pună atunci pe numărul 1. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

domnul primar are obligația, competența și abilitatea de a vă propune dumneavoastră, 

înainte de a fi supusă ordinea de zi, modificarea acesteia. Deci, v-a propus o nouă 

numerotare a ordinii de zi. Are competențe, potrivit Codului administrativ. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – nu, domnule. Domnul secretar general… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu scrie nicăieri în Codul Administrativ… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul secretar, prima oară se aprobă 

ordinea de zi, conform, conform… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

unde scrie domnul…,ce articol,  se supune la vot ordinea de zi?  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –deci, dumneavoastră ne băgați pe gât 

modificarea domnului primar. Pentru că dacă nu votăm ordinea de zi nu se mai ține 

ședința. Eu am înțeles ce schemă vreți să faceți dumneavoastră. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

dumneavoastră, dacă aveți o propunere în sensul acesta, o putem discuta. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – după aceea aprobăm ordinea de zi mai 

întâi care a fost publică și apoi modificările. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

domnul Ghingheș, mă ascultați un pic? 

( De la minutul 30
40

 până la minutul 31
36 

nu sunt înregistrate discuțiile.) 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul secretar, primarul a anunțat o 

ordine de zi care este deja publică prin dispoziție de primar, a fost promovată pe toate 

canalele, da? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

ordinea de zi nu a fost modificată în ceea ce privește componența articolelor, ci doar 

ordinea. Și v-am supus dumneavoastră aprobării acest lucru tocmai pentru a nu mai 

ține acești oamenii în sală. Tocmai pentru a nu mai lungi discuțiile. Argumentat. Și 

repet, de trei ani de zile așa faceți. Sunt modificări,  le introducem odată cu aprobarea 

ordinii de zi,  fără …. (nu se înțelege) …după trei ani de cutumă și de aplicare a legii 

așa cum spune ea, să modificăm.  
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – eu v-am atras atenția că nu este tocmai 

legală. Acum, dacă dumneavoastră … 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

până acum nu ați observat că la fiecare ședință așa se face? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – știți de ce, pentru că acum tocmai 

încercați să faceți un tertip. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

nu fac nici un tertip, credeți-mă. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – am înțeles, da.  

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

trei ani facem așa,  pentru economie de timp.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – faceți cum știți. 

(De la minutul 32
41

 până la minutul 33
12

 nu sunt înregistrate discuțiile.) 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

supunem la vot amendamentul domnului primar.  

Amendamentul nu a fost aprobat. 

Supunem la vot ordinea de zi inițială.  

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă?  

Se abține cineva?  

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   
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Cu 16 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi inițială. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – păi nu ați făcut pe rând. Cum v-am spus 

eu, până la urmă. 

(De la minutul 33
15

 până la minutul 33
45

 nu sunt înregistrate discuțiile.) 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

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

incompatibilitate? Domnul președinte. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da,  la proiectul numărul 25 nu voi 

participa în luare unei decizii, deoarece sunt în relații contractuale cu Colegiul 

Național Pedagogic ,, Ștefan cel Mare ” din Bacău. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

domnul Bîrzu. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- la proiectele legate de Thermoenergy, fiind membru 

în AGA. Nu particip la vot la proiectele 5, 6, 7, 8, 9. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – vă atenționez, de altfel am făcut-o și 

cu vreo două ședințe în urmă, despre volumul de pe ordinea de zi. Eu vă spun sigur că 

din acest moment, sau de acum, că această ordine de zi, astăzi nu o vom putea 

parcurge. Ați băgat niște puncte foarte importante. Organigrama primăriei, cartea de 

căpătâi a administrației, trebuie dezbătută pe înțelesul tuturor să participe toți și ar 

trebui o ședință specială. Ce ați încercat azi să faceți, să aveți impresia…, să ne obosiți, 

să ne duceți într-o zonă în care discuțiile nu se mai termină și să nu realizăm nimic. De 

asemenea, vreau să propun domnului președinte ca și intervențiile secretarului și chiar 

ale primarului să se limiteze tot la patru minute. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –  are cuvântul domnul primar.  

Domnul Primar  Cosmin NECULA – dacă va fi cazul, vă garantez că ne vom strânge 

pentru a dezbate organigrama ori de câte ori va fi nevoie, dimineață, prânz, seara. Mai 

ales că dumneavoastră aveți posibilitatea de a verifica din intern cum se face 

organigrama. Al doilea element. Bine trebuie să fii și interesat și trebuie să fii și la 

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 -  
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serviciu pentru asta. Al doilea aspect pe care vreau să-l prezint consiliului local este 

faptul că din acest punct de vedere, v-am propus ca această organigramă să fie 

prezentată primul punct pe ordinea de zi pentru a fi suficient de mult timp pentru 

dezbatere.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

suficient de odihnit, domnul Scripăț. 

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

supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate 

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

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva?  O să repetăm … 

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

rugăm frumos să ridicați mâna. Tocmai că este înregistrată ședința. Ca să știm și noi 

cine votează, cine nu votează.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – deci, mă repet.  Doamnelor, domnilor 

consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de 

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

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva?  Cu o majoritate de 14 voturi, 16 voturi, a fost adoptată modalitatea 

de vot. 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   
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Cu 16 voturi pentru   a fost adoptată modalitatea de vot. 

1.Supun discuţiei punctul 1 al ordinii de zi  și Domnul Președinte de ședință 

Vasile Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local pe trimestrul III anul 2019, al Municipiului Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

Doamnelor și domnilor consilieri locali, documentația ați avut-o la mapă. Vă stăm la 

dispoziție pentru orice întrebări, atât eu cât și doamna Director Economic Zamfir.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

favorabil.  

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și 

Direcția Economică ) 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – favorabil cu un 

amendament pe care o să-l enunțăm la capitolul amendamente. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mulțumim. 

Celelalte comisii  de specialitate  prezintă avizele favorabile la proiectul  de hotărâre ( 2, 

3,  4 și 5).  

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

puțin, domnul Ghingheș. Amendamentul, doamna Pravăț, dacă ... 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu este un amendament 

scris, așa, ci doar unul formal. Din nou sesizăm faptul că avem probleme cu execuția 

bugetului local și am dori ca măcar în debut de an 2020, în prima jumătate 2020, să ne 

concentrăm mai mult pe investiții decât pe funcționare. Atât. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul domnul consilier 

Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – da, mă bucur că doamna Breahnă – 

Pravăț, după trei ani de zile și-a dat seama că avem probleme cu execuția bugetară. 

Deci, nu din nou. V-ați dat seama acum, după trei ani și jumătate, hai, să fim sinceri, 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - - 
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când s-au schimbat treburile politice acolo la dumneavoastră. Și am să vin eu cu detalii 

că am văzut că ați făcut această mențiune, dar nu știți ce se întâmplă exact în bugetul 

local. Și vă spun eu. Venituri încasate 214 milioane, din 268 față de cât erau 

preconizate până la 30 septembrie, deci din start stați destul de prost la colectarea 

taxelor și impozitelor. Poate nu mai merge economia așa cum mergea anul trecut, ceea 

ce este o problemă. Și doi, și aici este cel mai grav, colectați taxe și impozite dar 

cheltuielile, față de cheltuielile previzionate, situația este alarmantă. Pentru că v-ați 

propus un buget de 338 de milioane la începutul anului, plățile sunt de 210 milioane, 

iar pe investiții, așa cum preciza bine de data aceasta doamna Breahnă – Pravăț, 16 

milioane cheltuite din 91,4. Domnul primar, m-am uitat și la alte unități administrativ 

teritoriale și noi avem rectificări bugetare aproape la fiecare ședință. Constatăm că 

bugetul pe care l-ați întocmit la începutul anului nu are nici o treabă cu realitatea 

bugetară pe care o vedem desfășurată pe parcursul anului bugetar. Asta  pentru că la 

începutul anului în loc să-l dezbatem cum trebuie, să vă dați seama la nivelul 

compartimentelor ce investiții sau ce operațiuni puteți să faceți din buget, îl faceți pe 

același schelet preluat din 2016, dar mare lucru nu se vede. Pentru că dacă ne uităm la 

investițiile pe care vi le-ați planificat la începutul anului, peste 60%, pentru că eu le am 

într-un excel acasă și eu urmăresc scoaterea lor din buget sau rămânerea lor în 

executarea lor, peste 60% sunt astăzi în afara bugetului de investiții față de ceea ce vă 

propuneți la începutul anului și față de ceea ce le promiteți cetățenilor la începutul 

anului prin acele liste frumoase postate pe tot felul de rețele. Nu faceți mai nimic de 

acolo. Și vedem cum… Veți spune din nou că este lipsă de bani și așa mai departe. 

Dar, această lipsă de bani, sau această realitate economică trebuia prevăzută de la 

începutul anului. Nu există o predictibilitate la nivelul bugetului. Aceste operațiuni de 

rectificare se fac de pe o săptămână pe alta. Este un buget ciopârțit și îmi asum acest 

termen. Deci, ne propunem ceva la începutul anului, primiți votul în acest sens și la 

sfârșitul anului bugetar ne trezim cu investiții care nu s-au făcut și care nu se vor face 

nici la anul pentru că le vom vedea din nou la anul în buget. Iarăși vor trena. Aceasta 

era remarca mea. Deci, pe zona de realizare de plan, un mare minus și din păcate, se 

vede în oraș. Se vede în oraș. Se vede și în curățenie dar mai ales în investiții. Să știți 

că  cu două locuri de parcare trasate, nu create noi, undeva în spatele unor blocuri, nu 

se face primăvară. Deci, acest oraș, în anul 2019 spre 2020 are nevoie de investiții, de 

dezvoltare economică, nu numai de o serie de operațiuni de smoală pe anumite străzi și 

cu asta basta. Smoală pe care după trecerea iernii nu o vom mai vedea pe carosabil. Și 

vă garantez acest lucru. O să mergem acolo. Atât am avut se spus. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dau cuvântul domnului primar. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – din ciclul politică inutilă, trebuie să vă dau și 

răspunsuri. Totuși am să o fac din respect pentru cetățenii care stau și se uită la noi. 

Apropo de locuri de parcare. Vreau să vă anunț că în municipiul Bacău în acest an au 

fost realizate circa 500 de locuri de parcare noi, nu de tras cu dunga, nu de tras cu 

smoală. Nu discut de acele marcaje rutiere. 500 de locuri de parcare în plus. 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –......(nu se înțelege, discuție înafara 

microfonului) 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – sigur.  Sunați la 112, domnul Scripăț. Din 

punctul acesta de vedere, discuția pe tot ceea ce înseamnă realizare de obiective, o să 

vreau să vă uitați foarte atent la ce se întâmplă în oraș. Așa, că dumneavoastră vă uitați 

pe hârtie, e una. Eu zic să vă uitați un pic în oraș, să vedeți investițiile care se ridică în 

momentul de față, indiferent că discutăm de parcuri, indiferent că discutăm de sensuri 

giratorii, indiferent că discutăm de insulă sau de alte asemenea chestiuni. Pe de altă 

parte, vreau să vă mai dau un indicator la execuției bugetare, am preluat un excedent 

de 33 de milioane de lei, blocat în investiții și în momentul de față discutăm de un 

excedent de 2,4 milioane de lei, pe de o parte și pe altă parte de cei 7,7 milioane la 

Spitalul Municipal. Deci suntem în momentul de față la un grad de execuție bugetară 

pe excedent, ceea ce … în care cifrele vorbesc, nu politicienii care au ceva de reproșat 

primarului. Pe de altă parte, ceea ce vă pot informa pe dumneavoastră, cetățenii 

municipiului Bacău, lipsa de predictibilitate bugetară, într-adevăr, așa este. Aici vreau 

să vă dau un singur exemplu, nu puteam estima că Guvernul României nu va plăti 

către învățământ circa 25 de milioane de lei sau nu puteam estima că Guvernul 

României nu își va achita obligațiile. Să nu plătească către asistenții și persoanelor cu 

dezabilități și către persoanele cu dezabilități circa 17 milioane de lei. Și  multe alte 

asemenea chestiuni pe care nu le puteam estima la începutul anului. Am zis totuși că 

discutăm de un guvern care  își asumă ceea ce a scris. Pe de altă parte, restul sunt doar 

vorbe. Eu vă propun să vă uitați mai atent la ce se întâmplă în oraș. De aici încolo 

restul este o poveste, domnule consilier. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – mai sunt discuții asupra proiectului? 

Dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, rog pe domnul Secretar Nicolae – Ovidiu 

Popovici, să supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă a domnului Ghingheș. 

Se abține cineva? Cu un vot împotrivă și cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE x   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-

CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   
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Cu 15 voturi pentru și un vot împotrivă a fost adoptat proiectul de hotărâre. 

 

 

2. Supun discuţiei punctul 2 al ordinii de zi  și Domnul Președinte de ședință 

Vasile Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 

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

investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

Discutăm de această rectificare bugetară pe care o facem și sunt normale, stimați 

cetățeni ai municipiului Bacău, rectificările bugetare în orice buget, în orice sumă se 

prioritizează tot felul de cheltuieli sau tot felul de execuții bugetare, în momentul în 

care este nevoie. Această rectificare bugetară are loc ca urmare a Hotărârii Guvernului 

României  prin care s-a alocat suma de 29 de milioane de lei  pentru municipiul Bacău 

la capitolul… în vederea funcționării. Repet, pentru funcționarea primăriei. Nu s-au 

alocat acești bani ca să se facă mari investiții sau ca să se facă nu știu ce mari realizări. 

Guvernul a fost conștient de faptul că nu au alocat toți banii așa cum au promis și așa 

cum și-au asumat în proiectul de buget, fapt pentru care săptămânile trecute au venit cu 

această rectificare bugetară prin care au alocat municipiului Bacău  bugetul de 

funcționare și practic am ajuns la etapa în care să deblocăm această imposibilitate de 

funcționare cauzată de către guvern. Cei 29 de milioane de lei, 29, 158 milioane lei, 

voi prezenta foarte clar care sunt capitolele bugetare către  care voi aloca. Vă propun 

să alocăm aceste sume. 3 - Învățământ, capitolul învățământ ca cheltuieli de întreținere 

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN 
 

x  

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL absent   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 15 1 - 
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și funcționare 3.330 mii lei, sănătate 1.480 mii lei, plata drepturilor salariale și a 

cheltuielilor cu medicamente și materiale sanitare și cabinetelor de medicină generală 

din unitățile de învățământ. Alte sume pe care guvernul nu le-a dat până acum. 

Autorități executive - 411 mii lei, capitolul funcționare, alte servicii publice, referitor 

la capitolul sărbători de iarnă, pentru protecția mediului, pentru străzi, pentru asistență 

socială, acele sume de bani care v-am spus că lipseau. Pentru transport, reparații străzi 

- 3,4 milioane lei. Deci, practic, aceste sume de bani pe care le avem, a trebuit să le 

împărțim în așa fel încât funcționarea primăriei să nu fie oprită, pe de o parte, pe de 

altă parte, să continue lucrările de asfaltare a  străzilor, să fie dotate cabinetele de 

medicină școlară, să fie plătite toate drepturile, indemnizațiile persoanelor cu 

dezabilități și către însoțitorii acestora. Și din păcate suntem la o etapă în care 

sărbătorile de iarnă au fost diminuate la jumătate față de cheltuielile de anul trecut. Un 

alt capitol bugetar la care am alocat acești bani sunt către CSM Bacău, pentru, 1,9 

milioane lei, dacă nu mă înșel, pentru plata obligațiilor restante pe care le are CSM 

Bacău față de diverși furnizori sau pentru plata unor indemnizații sportive. De 

asemenea, vă propun spre aprobare un amendament la acest proiect de buget, acest 

proiect de modificare a bugetului prin HCL 158. Diminuarea sumei de 200 de mii de 

lei de la capitolul bugetar protecția mediului și majorarea capitolului bugetar 67, 

pentru lucrările, cu 200 de mii de lei pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de 

investiții ,,Reabilitare și modernizare Insula de Agrement”.  

Intră în sală domnul consilier Daniel Miclăuș. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

supunem la vot amendamentul ridicat de domnul  primar. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – două secunde, vă rog. Mi-ar plăcea, 

atunci când faceți amendamente să specificați exact de unde luați banii. Ați spus 

protecția mediului. Dar protecția mediului, văd aici mai multe lucruri aici, fond de 

mediu, salubritate… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- fond de mediu, fond de mediu. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – fond de mediu? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- da, fond de mediu. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – ajungem și la ăla. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ura! 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

cine este pentru   amendamentul ridicat de domnul  primar? 

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? Aș dori să ridicați mâinile ca să pot consemna.  Hai să repetăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- numai o secundă, numai o secundă. Doamnelor 

și domnilor consilieri locali, dacă doriți să blocați în continuare investițiile la ,,Insula 
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de Agrement”, respingeți acest amendament. Dacă doriți ca acest obiectiv să fie 

finalizat, atunci veți vota. E abilitatea dumneavoastră de a face, sau de a nu face. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – domnul primar, datoria dumneavoastră 

este să ne spuneți, mai trebuie atâția bani pentru asta. De asta trebuie să luați bani de la 

plata fondului de mediu, că am fost incompetenți să nu punem la dispoziție capacități 

de reciclare. Deci așa trebuie să veniți în fața noastră.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate domnule….. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – deci, pentru ce mai trebuie acești bani? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate domn, calm, calm. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – pentru ce mai trebuie acești bani? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- nu suntem …  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – așa se vine. După aceea votăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- stimate domnule consilier…. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – dacă nu, ne abținem. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- ….sunt o serie de componente neprevăzute 

pentru orice proiect. Iar această sumă de 200 de mii de lei este necesară pentru buna 

funcționare și continuarea proiectului de investiții ,,Insula de Agrement”. Dacă nu vreți 

să o facem, nu este nici o problemă. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da, atrag atenția, domnului consilier 

Ghingheș,  pentru luarea de cuvânt  este necesară ridicarea mânii, da, spre aprobare. 

Mulțumesc. Are cuvântul doamna consilier Cristina Pravăț. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu. Știți ce voiam să 

precizez. Faptul că suntem mai mulți consilieri locali care vrem să aducem în prim 

planul acestui proiect o serie de amendamente. Și aș propune enunțarea tuturor 

amendamentelor pentru a identifica sursele și soluțiile pentru a trece toate 

amendamentele. Deci, aș propune întâi enunțarea, enumerarea tuturor amendamentelor 

și după aceea aprobarea lor. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

dar nu putem să le punem în bloc. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – aprobarea individuală  

a lor.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

păi… 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – individual, doamnă consilier. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – păi, da. 
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Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – altfel le pierdem. 

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – domnul președinte, nu vă supărați. 

Doamna Pravăț,  are dreptate pentru că se pot suprapune solicitări de luare de bani de 

pe același linii de buget. Și atunci este bine  să fie prezentate toate și după care votăm 

distinct. Mă scuzați că …  

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – și stabilim prioritățile 

după … , nu le aprobăm, nu le enunțăm.  

Doamna Consilier Maria – Raluca NĂSTASE – putem aproba un amendament și nu 

mai sunt bani pentru următorul amendament că l-am aprobat anterior. Și atunci se 

creează  o … 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – este riscul să nu mai fie bani de plăți dacă vă 

jucați de-a amendamentele. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

da, doamna Pravăț, notăm amendamentele. Domnul primar a făcut primul 

amendament. Bineînțeles că dumneavoastră aveți abilitatea într-adevăr de a stabili 

prioritățile și oportunitatea lor.  Mai este cineva care vrea să ridice un amendament? 

Deci nu mai este nimeni care vrea să ridice un amendament. Doamna Pravăț… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – doamna Pravăț… 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – vreau să fac eu primul 

amendament, domnul… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – aveți cuvântul, domnul viceprimar.  

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – domnul primar, apreciez că ați 

alocat bani la învățământ și știu că s-au făcut foarte multe lucrări în infrastructură în 

actuala administrație. Însă, să știți că s-au creat câteva discrepanțe între unitățile de 

învățământ. Și vreau să vă dau un exemplu punctual. Dacă în primii ani de mandat  

alocam acei bani la început de an școlar pentru igienizare și reparații, în ultimii doi ani 

de zile unitățile de învățământ nu au mai primit fonduri pentru așa ceva. S-au făcut 

clasele 0 și clasa a-V-a, unele unități de învățământ au ajuns să modernizeze 

aproximativ chiar și 10 săli de curs, un lucru foarte bun. Dar s-a creat, așa cum vă 

spuneam, discrepanță între celelalte unități de învățământ care nu au clasa 0 și clasa a-

V-a  și aș dori astăzi să fac un amendament, pentru a moderniza două clase de curs la 

Colegiul Vrânceanu. Pentru că, domnul primar, acum un an de zile ați făcut câteva 

vizite, zic eu, de bun augur, cu domnul inspector general adjunct, cu domnul inspector 

general nu adjunct, domnul plin atunci  și ați făcut foarte multe promisiuni. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – și domnul Bîrzu. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – probabil și domnul Bîrzu. Dar să 

știți că ați făcut promisiuni care cred că țineau de bugetul Clujului și Iașiului la un loc. 

Oamenii așteaptă și trebuie să le spunem adevărul, că bugetul nu ne permite chiar să 

facem totul de o dată. Eu, astăzi, ca să mă rezum la acest amendament, vreau să 

diminuăm capitolul 54.02- alte servicii publice pentru cheltuieli de întreținere și 

funcționare, la sărbătorile de iarnă, cu suma de 60 mii de lei și să majorăm capitolul 
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65.02 - învățământ tot cu aceiași sumă de 60 mii de lei, pentru amenajarea și 

modernizarea a două săli de curs de la Colegiul Vrânceanu  care arată mai rău ca la o 

comună de la periferia județului. Acesta este amendamentul meu și vă rog domnilor 

consilieri să-l susțineți. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – are cuvântul, domnul primar. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – mă bucur foarte mult că v-a luat grija deodată 

de instituțiile de învățământ, domnul viceprimar. În ultimul an și jumătate nu prea      

v-am văzut.  Dar este bine că măcar acum pe final vă mai … 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – mi-ați luat atribuțiile, domnul 

primar.  

Domnul Primar  Cosmin NECULA –…faceți timp să mergeți și la primărie. Bun. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – ce să fac la primărie dacă mi-ați 

luat atribuțiile.  

Domnul Primar  Cosmin NECULA – să ne înțelegem foarte clar. Și o să vă repet de 

fiecare dată, indiferent câte minciuni o să auziți. Stimați cetățeni ai municipiului 

Bacău, în anul 2015 bugetul alocat pe școli de către Consiliul Local al Municipiului 

Bacău și primarul din acea vreme era de 7,5 milioane lei. În anul 2019 bugetul alocat 

pe unități de învățământ de către primar și actualul consiliu este de 19 milioane lei. 

Sunt sute de clase care s-au refăcut, zeci de toalete. Am uitat acum că discutăm 

punctual acum de Liceul Vrânceanu. Dincolo de faptul că reconstrucția acestui liceu, 

într-un fel sau altul, a început de la momentul în care noul director  sau noua echipă de 

conducere a început să se implice cu adevărat. Nu discutăm de băncile sau de asfaltul 

care a fost turnat acolo pentru liceu dar discutăm de laboratoarele de informatică care 

au fost create acolo. Discutăm de alocările financiare substanțiale. Eu înțeleg că trebuie 

făcut și mai mult dar  nu știu cum ați ajuns la suma respectivă fără a avea un deviz 

estimativ.  

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – există la liceu devizul, domnul 

primar. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – există la liceu, dar el trebuie să existe și la 

primărie. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN –  cred că a ajuns azi în primărie. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – pe de altă parte .... 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – apropo de laboratoarele de 

informatică de la Vrânceanu, ați fost să le vedeți? 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – pe de altă parte, domnul viceprimar, nu v-am 

întrerupt.  

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – ați fost numai în Consiliul de 

Administrație și atât. 

Domnul Primar  Cosmin NECULA – nu v-am întrerupt. Și pe de altă parte, jocul 

acesta politic, ați pus bietul director să depună iar o hârtie,  fără a aduce la cunoștință 

nimănui, sperând că veți face o gaură în cer din punct de vedere, că lumea o să vă vadă 

la televizor că vă bateți pentru școli. Profund eronat. Eu pot să vă spun doar atât. 
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Apropo de sărbătorile de iarnă. Și mă bucur că în momentul de față sunt în sală 

suficienți cetățeni ai municipiului Bacău. Bugetul alocat pentru sărbătorile de iarnă 

este de jumătate față de cel de anul trecut. Dacă vrem să-l mai diminuăm doar pentru 

că unul sau altul are o glumă electorală, că face el trei băi la o școală, sau face nu știu 

ce, după ce a fost trei ani de zile viceprimar, vă spun că este o glumă proastă pentru 

întreg orașul. Eu, ceea ce pot să vă răspund și aici închei, în virtutea posibilităților 

financiare pe care le avem și vreau să vă aduceți aminte că și la ultima rectificare 

bugetară a anului trecut, 3,5milioane lei tot pentru școli s-au dus, alocarea de 19 

milioane de lei pentru tot ceea ce înseamnă capitolul învățământ nu este nici o 

întâmplare. Nu s-a întâmplat doar în acest an, anul trecut au fost alocări de 15 

milioane. A fost o creștere constantă în funcție de nevoile pe care le au școlile. Tot pe 

această cale, stimați cetățeni ai municipiului Bacău și stimați consilieri, vă anunț faptul 

că după 1968, 1970 când au avut loc ultimele dotări cu scaune stomatologice în unități 

de învățământ, municipiul Bacău deja a achiziționat deja trei astfel de scaune, care vor 

intra cât de curând în circuitul de medicină școlară. Din punctul meu de vedere, această 

rectificare sau această modificare, acest amendament ar dezechilibra și mai mult 

posibilitățile și așa scăzute pe care le avem. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – domnul președinte de ședință, vreau să spun 

și eu ceva.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – da, are cuvântul domnul consilier dar, 

domnul consilier, am o rugăminte la dumneavoastră. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – spuneți. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – permiteți-mi, cu scuzele de rigoare să 

prezint întâi  avizele.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – da, nici o problemă. După ce prezentați 

avizele. 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – mai erau 

amendamente. Nu am zis că enumerăm toate amendamentele. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – dar continuăm după asta. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – doamna consilier, haideți să le discutăm 

pe rând. Să le discutăm pe rând, că așa este normal. 

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 ) 

Doamna Consilier  Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ – comisia 1 – favorabil 

cu amendamentele despre care vă spuneam și pe care o să le enunțăm. Sunt 

amendamente clare. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – în regulă, în regulă. 

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA – comisia 2 – nefavorabil. 



   

41 
 

Doamna Consilier Doina Dragomir – comisia 3 - nefavorabil. (  avizul scris este 

favorabil ). 

Domnul Consilier Gabriel STAN – comisia 4- favorabil cu amendament. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – s-a consemnat. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA – GÂȚU – comisia 5 – favorabil cu amendamentele 

propuse în comisie. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – bun și acum trecem la discuții asupra 

proiectului cu amendamentele la care v-ați referit. Are cuvântul domnul consilier 

Miclăuș. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – foarte pe scurt, domnul președinte. Dragi 

colegi, domnul primar, stimați invitați, constatăm oarecum cu amărăciune poziția 

domnului viceprimar,  în condițiile în care dumnealui mai mult de un an de zile nici 

măcar nu a avut atribuții de viceprimar.  A încasat o indemnizație, nu știu, undeva la 

10 mii de lei dacă nu mă înșel, domnul viceprimar și dumneavoastră plângeți acum 

soarta școlilor din Bacău. Ce vă oprește să vă donați 6 indemnizații și să rezolvați 

problema de la Colegiul Vrânceanu? Vă dați seama că noi cu toții ne-am dori ca toate 

școlile din municipiul Bacău să fie dotate. Dar dumneavoastră sunteți ultimul în 

măsură să criticați această administrație  din care chiar faceți parte. Să înțeleg că 

dumneavoastră vă faceți o autocritică acum. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – domnul consilier… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – nu este normal să asistăm acum…  

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – nu am criticat am făcut numai un 

amendament.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – nu v-am întrerupt. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – lăsați politica. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – nu v-am întrerupt. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN –lăsați politica. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – nu este normal ca dumneavoastră… 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – tocmai am spus că s-au investit 

mulți bani în școli. S-au făcut câteva discriminări între unitățile de învățământ. Am 

punctat foarte clar. Nu am zis că nu s-au alocat bani. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –donați-vă 6 indemnizații pe care nu le 

meritați.  

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – domnul Miclăuș…. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – păi, nu ați făcut nimic, domnul viceprimar. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – de unde știți dumneavoastră că ... 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – dar, cred că fiecare din sala aceasta și-ar dori 

să ia o suta de milioane pe luna fără să facă nimic. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – de unde știți, dumneavoastră? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –vă spun eu ca nu ați făcut. Nu ați avut 

atribuții. 
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Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – de unde știți că nu am avut 

atribuții? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – păi este. Cum nu știu.  

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – verificați. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – dar, este dispoziția de primar. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – păi, verificați dispoziția. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – este o informație publică.  

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – verificați dispoziția de primar. 

Lăsați politica. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – din câte am înțeles, dumneavoastră nu mai 

sunteți…, dacă nu mă înșel… 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – domnul Miclăuș… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –… vi s-a ridicat sprijinul politic de către 

partidul dumneavoastră. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – nu vă iau locul la PNL, stați 

liniștit. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – nu, nu, nu, păi Doamne ferește! Dar eu vă fac 

o propunere de bun simț. 

 Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – lăsați, stați liniștit că nu vin la 

PNL. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – luați 6 indemnizații pe care nu le meritați. Și 

Colegiul Vrânceanu va avea. De ce nu vreți să faceți o faptă bună pentru municipiu? 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș ȘTEFAN – domnul consilier… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – așa. Tot ce înseamnă dotare… 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș  ȘTEFAN – eu hotărăsc ce fac cu indemnizația 

și unde o donez. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –eu nu v-am întrerupt, domnul viceprimar. Dar, 

de fapt nu mai sunteți viceprimar. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – rugămintea mea este să nu 

transformăm în … 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – din punctul meu de vedere, această chestiune 

este o chestiune foarte serioasă și ar trebui punctual, pe fiecare unitate de învățământ, 

pentru că sunt carențe în ceea ce privește dotarea tuturor școlilor din municipiul Bacău. 

Și ne dorim cu toții ca elevii, copii noștri să beneficieze de cele mai bune condiții.  

PNL Bacău  susține orice inițiativă în ceea ce privește această îmbunătățire a 

procesului de învățământ, inclusiv pe parte materială, dotare. Dar  dumneavoastră, 

domnule Daniel – Dragoș Ștefan, sunteți ultimul în măsură să ridicați probleme de 

acest gen, probleme de moralitate, în condițiile în care faceți parte din executiv și trei 

ani de zile nu ați făcut nimic în acest sens. Vă mulțumesc. 

Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș  ȘTEFAN – domnul consilier… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul … 
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Domnul Viceprimar Daniel – Dragoș  ȘTEFAN –  o secundă. Nu este vorba de 

moralitate, este vorba de amendament. Îl susțineți sau nu-l susțineți. Lăsați lupta 

politică. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – domnul Cristian Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – mulțumesc, domnul președinte. De la bun 

început, domnul viceprimar fără atribuții, să știți că susțin amendamentul pentru că am 

propus și la începutul anului la adoptarea bugetului, un buget mai mare pentru școli și 

licee, țineți minte că am propus tăierea banilor de publicitate și propagandă. Atunci 

erați în altă barcă și nu ați fost de acord. Haideți să ne amintim cum în acești trei ani 

când vă spuneam de probleme și lipsuri în școli, vă făceați că plouă și chiar mă 

criticați. Deci sunt, sunt înregistrări în acest sens. Și acum v-ați trezit după trei ani și 

jumătate că sunt lipsuri în școli. Și că directorii, vezi doamne, nu trimit adrese către 

primărie cu aceste nevoi. Și trimit doar când îi puneți dumneavoastră sau când îi 

încurajați dumneavoastră. Domnul viceprimar, și este un apel și către cealaltă  parte a 

administrației. Noi, din bugetul Municipiului Bacău  finanțăm activități comerciale în 

Parcul Cancicov, gen Street Delivery și alte chestiuni. Nu, Street Delivery, Food Fest – 

Festival și alte chestiuni. Dar și aia este activitate comercială. Și noi nu avem câteva 

zeci de mii de lei să dăm la școli. Deci, vă reamintesc că bugetul public este drenat 

către tot felul de asocieri publice, private, pentru activități comerciale. Ar trebui ca 

prioritatea să fie învățământul pentru că acesta este viitorul nostru. Păi ne mai plângem 

de ce ne pleacă tinerii din oraș. Deci, domnul viceprimar, veți avea votul meu dar 

vreau totuși o minimă decență și să vă asumați că la momentul potrivit sau la 

momentul respectiv, dumneavoastră erați de cealaltă parte a baricadei și falsificați 

adevărul. 

Doamna Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- ….(nu este înregistrat) ..și având 

în vedere necesitățile acestuia, propun diminuarea a patru capitole, respectiv: 

diminuarea capitolului 84.02 cu suma de 200.000 lei, a capitolului 74.02 cu suma de 

100.000 lei, a capitolului 70.02 cu suma de 150.000 lei și a capitolului 54.02 cu suma de 

150.000 lei în vederea suplimentării capitolului 67.02 cu suma de 600.000 lei, atenție, 

cu scopul susținerii bugetului CSM Bacău. De asemenea, se propune alocarea a încă 

100.000 lei din creditele bugetare existente în acest moment la capitolul 67.02 tot pentru 

același scop. Prin urmare, propun suplimentarea bugetului Clubului Sportiv Municipal 

Bacău, bugetului CSM cu suma totală de 700.000 lei. Mulțumesc. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Doamna consilier, îmi cer scuze, puteți să 

spuneți ce înseamnă acele coduri pentru că, mă rog  și eu dacă deschid acum bugetul ăla 

de 300 de pagini  îmi dau seama, dar de unde luăm acei bani? Pentru că noi ne uităm 

aici la dumneavoastră și nu înțelegem ce înseamnă acele coduri.  Deci, de unde exact ? 

Doamna Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Vorbesc despre Protecția 

Mediului, vorbesc despre Transporturi… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Așa… 

Doamna Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Vorbesc despre alte servicii 

publice. 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Așa, vă rog să le specificați ca să știm de 

unde se taie banii. 

Doamna Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ –Ok. Avem bugetele în față, nu 

le-am mai…pentru operativitate. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Eu nu am 300 de pagini în față, nu pot să 

caut printre 300 aici… 

Doamna Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- Ok. Cam astea ar fi. Adică, chiar 

aș vrea un pic și feed-back-urile executivului cu privire la acest amendament.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Are cuvântul domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Mulțumesc. 

Doamna Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Aș fi preferat să o aud pe 

doamna director economic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Puteți să preferați orice, doamna consilier, eu sunt 

inițiatorul. 

Doamna Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Domnule primar, deci noi, 

consilierii locali… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar nu intru în polemică cu dumneavoastră, 

doamnă. Eu vă răspund în calitate de inițiator, tot eu dau cuvântul aparatului de 

specialitate al primarului. Îmi cer scuze. 112. Deci, probabil, din ce am înțeles de la 

colegii mei, este vorba de amendamentul ridicat în cadrul comisiei numărul trei, cu 

privire la alocarea sumei de 700.000 lei către CSM Bacău, nu ? 

Doamna Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- Nu numai în cadrul comisiei 

numărul trei, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Bun, în toate comisiile. În primul rând, sunt 

dator să vă dau o serie de explicații cu privire la situația financiară pe tot ceea ce 

înseamnă componenta sportivă și cu prioritate, componenta la CSM Bacău. Iarăși, 

pentru a mai elimina un mit și iarăși  pentru a nu ne apuca acum de plâns pe umerii 

sportivilor, că găsim noi o soluție electorală. Capitolul Sport, în momentul de față, 

Municipiul Bacău a alocat și cheltuit suma de 8,7 – 8,76 mai exact, milioane lei, din 

care 7,7 către CSM Bacău. În momentul de față sunt o serie de creanțe pe care le are de 

complinit Municipiul Bacău față de CSM pentru lunile septembrie și octombrie. 

Propunerea de rectificare bugetară cu care am venit în fața dumneavoastră înseamnă 

alocarea sumei de 1,9 milioane lei către CSM Bacău. Această propunere de rectificare 

acoperă toate cheltuielile restante  dar și cheltuielile în avans pentru luna noiembrie, 

nefiind acoperită luna decembrie în care, într-adevăr, este o necesitate de 700.000 lei. 

Vreau să vă precizez faptul că anul trecut a fost absolut aceeași situație. Absolut aceeași 

situație, dar pentru că nu era o ecuație politică în care trebuia să te bați cu primarul, nu a 

fost nici un fel de problemă și în ședința din luna noiembrie s-a rectificat integral și s-au 

acoperit sumele necesare. Carențele financiare pe care le-am avut față de CSM Bacău au 

fost cauzate de faptul că nu veneau acești bani de la Guvern, bani care erau asumați de 

către Guvernul României prin proiectul de buget, prin legea bugetului de stat, nu prin 

altceva. În momentul de față, dacă veți vota acest amendament, vreau să vă spun exact 

și de unde se iau acești bani. Capitolul 84.02 înseamnă străzi, deci luăm de la străzi ca 
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să acoperim luna decembrie a CSM-ului când, teoretic, în luna noiembrie putem da 

acești bani CSM-ului. Deci tăiem de la străzi. Capitolul 74.02- plata gunoiului și 

cheltuielile de la groapa de gunoi către ADIS. Capitolul 70.02 – 150.000 lei – banii de 

la iluminat public, deci plata iluminatului public și încă 150.000 lei de la, evident, tot de 

la sărbătorile de iarnă. La ”Alte cheltuieli” sunt trecute aceste sărbători, că din păcate, 

nu avem atât de multe ”alte cheltuieli”. 100.000 de lei, din ce înțeleg din acest 

amendament, nici măcar nu sunt specificați de unde se iau. A, tot de la 67. Am înțeles. 

Pot să vă spun  și dacă vă uitați atent pe buget, o să vedeți că nici capitolul ”Școli” nu 

este în momentul de față bugetat pentru luna decembrie. Haideți să gândim un pic, să 

stăm un pic strâmb și să gândim drept. Ne-a luat acum plânsul că nu vor avea în 

decembrie cei de la CSM bani, doar pe simplul fapt că e prietenul nostru de partid ? Sau 

ne ia grija poate mai curând de școli ? Dar  dincolo de considerațiile politice, eu vă pot 

spune în felul următor: în luna noiembrie a anului 2019 voi veni în fața dumneavoastră, 

evident, cu proiectul de rectificare bugetară, cu alocarea sumei de 700.000 lei către 

CSM Bacău, în contextul în care ne permite disponibilitatea bugetară. De asemenea, cu 

prioritate, voi veni cu capitolul de rectificare bugetară pentru tot ceea ce înseamnă școli, 

dar toate aceste chestiuni vi le pot prezenta în luna noiembrie, în ședința din luna 

noiembrie. Vreau să vă mai informez cu o serie de aspecte. Datoriile curente scadente la 

31.09.2019 pe care le putem achita prin hotărârea dumneavoastră neafectată de diverse 

amendamente fistichii – 12,5 milioane lei. De asemenea, pentru noiembrie, vârful de 

plată pentru Municipiul Bacău – 25,3 milioane lei. Unde se duc acești bani ? La SOMA, 

adică la colectarea, transportul, la ADIS, adică la groapa de gunoi, la învățământ, la 

burse de învățământ, la Serviciul de Protecție și Asistență Socială, la Căminul de 

pensionari, la CSM, la Spitalul TBC, la ADL Bacău, la Teatru, Poliție Locală, creșe, 

plata carburanților, SSP – plata străzilor, facturilor restante pe străzi, Evidența 

Populației, Legea 350, iluminatul public și locuințe, salubritate, apă pluvială – plata apei 

pluviale către CRAB, TVA-ul și subvențiile Thermoenergy pentru ceea ce înseamnă 

populație. Deci, dacă ne apucăm să facem aceste modificări, dezechilibrăm și băgăm în 

imposibilitate Municipiul Bacău de a-și plăti facturile restante către furnizori și către 

serviciile sociale și către tot ceea ce înseamnă salubritate, iluminat public, străzi. Eu vă 

propun, doamnelor și domnilor consilieri locali, să nu intrați într-un joc politic doar din 

dorința de a vă răzbuna pe primar și să mai așteptăm până în luna noiembrie, plata lunii 

decembrie a CSM Bacău, așa cum așteptăm și plata la școli și să lăsăm bugetul așa cum 

este el, pentru că el este prezentat și vi-l putem detalia, împreună cu doamna director 

Zamfir, că toate aceste plăți pe care trebuie să le facem sunt cu facturi restante și sunt la 

iluminat, la străzi, la gunoi, la burse, la școli. Eu zic să nu ne jucăm de-a bugetul, doar 

că ne-a dat comandă baronul local. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Mulțumim, domnule primar. Are 

cuvântul domnul director al Clubului Sportiv Municipal, Adrian Gavriliu. 

(Se vorbește în afara microfonului) 

Doamna Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Haideți să supunem aprobării, 

atunci, această luare de poziție. Haideți, domnule secretar.  
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Domnul Primar Cosmin NECULA-  Dați-i cuvântul directorului de la CSM  că nu 

poate domnul Scripăț să aștepte două minute după ce vorbește directorul CSM-ului. 

Doamna Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ - Păi, nu, dacă sunt dubii cu 

privire la legalitatea acestei luări de poziție….Nu, tocmai, eu ce spun, dar dacă sunt 

dubii… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU -  Ok. Domnule Scripăț, e în regulă ? Am avizul 

dumneavoastră? Mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul. 

Din start vreau să vă spun, domnule primar și stimați consilieri, dar n-aș vrea și am să 

vă rog să faceți tot posibilul ca sportul să fie un măr al discordiei, ci dimpotrivă, mi-ar 

plăcea să fie mărul concordiei, dacă pot să spun așa. Nu sunt în consiliul local ca, 

domnule primar, ca ”mal content”, ca protestatar sau ca nemulțumit, departe de mine 

gândul acesta. Am venit doar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Cum să fiți nemulțumit, domnule director ? Ar fi 

chiar culmea. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU - Am specificat că nu sunt ca protestatar, nu 

sunt ca revoluționar sau ca nemulțumit, din contra, Clubul Sportiv Municipal a avut 

susținerea consiliului local și a primăriei… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Și a primarului. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Și a primarului. Ok, sunteți omul - instituție. 

Deci, când spun Primărie mă refer la dumneavoastră. Ok. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sunt două instituții în administrație – primarul și 

consiliul local. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok. Dacă mă lăsați, vă rog frumos, să spun… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Am vrut să vă corectez. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu, că uit ce am repetat o săptămână  dacă nu 

mă lăsați. Vreau să vă spun că Clubul Sportiv a avut susținerea, am venit cu o rugăminte 

la dumneavoastră – să susțineți sportul în continuare  pentru că cifrele și performanțele 

Clubului arată că în ultimii doi ani Clubul trece prin transformări pozitive și este un 

Club vizibil la nivel național  în primul rând și internațional. Asta o spune și raportul de 

activitate pe care l-am predat la Cabinetul Primarului în fiecare an și-mi iertați lipsa de 

modestie, nu sunt singur acolo, în primul rând e meritul antrenorilor și al sportivilor. 

Vizavi de buget, m-am raliat la un mod de lucru impus de cutumele administrative și 

anume ca bugetul să fie aprobat, rectificat pe parcursul anului. S-a discutat cu domnul 

primar, deci nu cu primăria sau…cu domnul primar s-a discutat strategia CSM din scurt, 

să zic, fiecare pas. Domnul primar a susținut echipa de handbal, este un proiect al 

dumnealui, este un proiect bun, este singura echipă a Municipiului susținută de consiliul 

local și care, la ora actuală  umple sala. Mă refer la handbal, Liga Națională – handbal 

masculin. Bugetul despre care spune domnul primar…eu nu am venit să vă cer să-mi 

băgați banii în cont acum pentru luna decembrie. Sportivii și antrenorii sunt neplătiți de 

două luni. Acum, banii pe care ați spus că o să ni-i alocați, eu nu vorbesc de alocări, de 

rectificare, adică cred că vorbesc de lucruri diferite. Ne veți aloca niște bani pentru ce 

ați spus, un milion două sute, dacă nu mă înșel… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Un milion nouă sute, domnule. 
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Domnul Director Adrian GAVRILIU – Sunt rectifi…Aceia sunt aprobați în buget. 

Da, ca să fim înțeleși. Nu am venit să cer bani în plus. Eu am venit să cer banii care au 

fost discutați și bugetul care a fost discutat la începutul anului și nu trebuie, vă rog, 

domnule primar, să mă faceți să mă simt ca și cum mi-ați făcut o pomană sau o favoare. 

Este un proiect discutat cu dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule director, îmi cer scuze că vă întrerup, 

dar iarăși, punctual să răspundeți la niște chestiuni legate de buget, evident. Anul trecut, 

nu cumva în luna noiembrie v-au fost alocați ultimii bani ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Anul trecut, în luna noiembrie, ni s-au dat 

banii care au fost aprobați pe parcursul anului. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Păi, deci, acum, dacă facem la fel… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu, ne - ați aprobat, i-ați luat și i-ați dat iar. 

Acum ăștia 700.000 nu sunt aprobați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci, în noiembrie v-am dat banii, da ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Erau aprobați. Erau rectificați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- În noiembrie au fost livrați banii către 

dumneavoastră? Da sau nu, domnule director ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok. Nu vreau să intru cu dumneavoastră   

într-o discuție… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dar nu, nu, nu… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- …pe care eu nu o stăpânesc, că nu sunt expert 

în buget. Dumneavoastră sunteți. Eu vreau doar să vă zic… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu sunt expert în buget. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- …dacă mă lăsați, vă rog frumos… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dumneavoastră, acolo nu sunteți antrenor, 

dumneavoastră acolo sunteți manager. Dumneavoastră trebuie să răspundeți la orice oră 

din zi și din noapte ce se întâmplă cu bugetul ăla.  

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci, vă mai întreb și vă rog să-mi confirmați 

dacă da sau nu – în luna noiembrie a anului 2018, au fost dați banii pentru decembrie ? 

Da sau nu ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Eu am să vă răspund cu o întrebare.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Bineînțeles că nu aveți răspuns la asta. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu, nu, nu, mi-ați spus… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Haideți să vă spun eu adevărul. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Domnule primar, dacă nu mă lăsați să 

vorbesc… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – În luna noiembrie… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – …am să părăsesc sala… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Păi dacă îmi răspundeți cu întrebări… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- Păi, dar lăsați-mă, vă rog frumos… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu am cum. Domnule director… 
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Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu, sunt invitat, dumneavoastră sunteți 

gazdă, lăsați-mă, vă rog frumos să termin… 

Domnul Primar Cosmin NECULA -  Nu ați înțeles. Nu sunteți doar pe post de invitat 

aici, dumneavoastră sunteți pe post de a răspunde… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok, dar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA - …consiliului local și primarului. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok, dar…Mă lăsați, vă rog, să-mi termin 

ideea până la capăt ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dumneavoastră, eu v-am pus o întrebare… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Stați un pic, dumneavoastră 

aplicați…Domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule director… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU - …aplicați metodele de inhibare a 

interlocutorului… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule director, eu vă spun de bani, 

dumneavoastră faceți politică. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Păi nu, dumneavoastră sunteți politician, nu 

eu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vă spun în felul următor… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU - Dumneavoastră sunteți politician, nu eu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu, dumneavoastră nu sunteți. Vreți să vă dau 

funcția pe care o aveți politică sau ce Dumnezeu ? Eu nu o mai am, sunteți mai mare în 

grad ca mine acum. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Sunteți colegul meu de partid, lăsați, nu vă 

mai victimizați, că sunteți colegul meu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Da, corect, dar sunteți superiorul meu pe linie 

politică. Asta e. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Atunci, lăsați-mă să vorbesc, vă rog, dacă vă 

sunt superior. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – N-am să vă las să vorbiți pentru că nu răspundeți 

la întrebare și vă spun eu adevărul. În luna noiembrie a anului 2018 ați primit banii 

pentru luna decembrie. Acum forțați nota și vă puneți într-o situație proastă colegii 

dumneavoastră de partid, să facă amendamente ca să vă acoperiți și luna decembrie, 

când v-a spus toată lumea din aparatul de lucru al primarului că veți primi banii în luna 

noiembrie, după încasările obținute, da ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok. Bine. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dumneavoastră forțați nota, nu vă interesează că 

mai sunt de făcut plăți la gunoi, la străzi, la iluminat public și, spre deosebire de ultimii 

trei ani de zile în care banii i-ați primit la fel, acum vreți să primiți în avans toți banii. 

Vă anunț că nu avem o situație financiară bună. Știți acest lucru. Nu întâmplător și am 

zis-o și public, vă rog, duceți-vă la colegul dumneavoastră de partid Benea, poate face 

rost de niște bani. Sau duceți-vă și la Consiliul Județean. 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule primar, am rugămintea la 

dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –N-ați făcut-o.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA - …să-i permiteți… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Acum ce faceți, luați din banii de la plata 

gunoiului ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok. Am să am o rugăminte, cu timiditate vă 

zic, domnule primar, lăsați-mă, vă rog frumos, să îmi termin ideea. Și chiar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Pe cifre, domnule director. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu sunt bun la cifre.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Păi da, dar sunteți manager. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU - Eu am făcut Liceul Sportiv și Facultatea de 

Sport, fac flotări, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  -Domnule director, v-ați asumat să fiți manager 

acolo. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Până acum vorbeam eu pentru dumneavoastră, 

susținându-vă. Acum vă rog să vorbiți dumneavoastră în cifre. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Păi, dacă mă lăsați să vorbesc, dacă nu mă 

lăsați, nu pot să vorbesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Păi da, dar spuneți cifre, nu spuneți baliverne 

politice. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok. Este nevoie de… 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Și nici prezentări de CV-uri, vă rog. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Este nevoie de o rectificare de 700.000 lei 

pentru ca CSM Bacău… 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - Pentru ce lună, domnule director ? Pentru ce 

lună, vă repet. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Pentru sfârșitul anului și plata salariilor. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Pentru luna decembrie. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- Dar eu nu v-am spus să-mi alocați banii acum, 

domnule primar, eu nu am venit cu rugămintea asta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Păi eu asta v-am spus dumneavoastră. De ce 

forțați nota acum când puteți aștepta în luna noiembrie?  

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Deci, eu am venit cu rugămintea, nu forțez 

nota, dumneavoastră folosiți cuvinte mari. Eu zic că am venit cu rugămintea de 

susținere… 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Nu, nu, nu, dumneavoastră vi se par cuvinte 

mari. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- …pentru că dumneavoastră mi-ați spus mie că 

să mă duc la Județ pentru susținerea echipei de handbal. Și atunci  este normal să am o 

neliniște și o îngrijorare  ca director de instituție, să apăr interesul sportivilor și al 

antrenorilor să-și ia banii. Pentru că sunt niște… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA  - Dacă eu vă spun… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU - …contracte. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  -…în calitate de manager, domnule director, să vă 

duceți să căutați și alte surse bugetare, e greșit ? Și atunci vă ia îngrijorarea. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Acum intrăm în zona semanticii, care vă 

place dumneavoastră. Eu vreau să închei… 

Domnul Primar Cosmin NECULA  -Nu, nu, e zona de cifre. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Eu vreau să-mi închei alocuțiunea mea, vreau 

să vă mulțumesc anticipat dacă susțineți Clubul Sportiv Municipal, este un Club 

vizibil… 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Clubul a fost susținut tot timpul. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- …este o echipă care are rezultate în continuă 

creștere, s-au legitimat foarte mulți copii și nu o să vă pară rău, de asta vă asigur. Nu o 

să vă pară rău, iar CSM Bacău este pe un drum ascendent, continuu. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Eu vă mulțumesc, și eu, domnule director, 

pentru că ați dat  curs politicii pe care v-am propus-o și ați mers până la capăt cu ea. Dar 

vedeți că acum, repet, facem o eroare financiară și vă repet aceste chestiuni pentru a fi 

foarte clare: banii pe care i-am propus să fie alocați, îi alocăm pentru lunile restante de 

la CSM Bacău și pentru luna noiembrie. Dacă vrem să forțăm nota cu acești 700.000 lei 

pe luna decembrie acum, dezechilibrăm plățile și facturile restante. Înțelegeți, vă rog 

frumos  că discutăm de acești bani din luna decembrie așa cum s-a făcut în ultimii trei 

ani de zile, în luna noiembrie au fost rectificați și s-au alocat toți banii. Nu au existat  

până anul acesta  probleme financiare deosebite la CSM Bacău. Recunoașteți, domnule 

director ? Până anul acesta. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- Și de ce trebuie să stau să mă uit dacă sunt 

probleme ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA  -Deci, totdeauna ați avut grijă, nu ?  V-am 

întrebat. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Dacă sunt întârziați sportivii cu trei luni 

neplată, nu e normal… 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Pe de altă parte… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- …să vin cu o rugăminte ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Pe de altă parte, uitați-vă și la alte cluburi din 

țară care suferă, tot cluburi municipale, că-i București, că-i Minaur Baia Mare și mulți 

alții… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Corect, dar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Tot din cauza problemelor financiare. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU - …mă uit la alte cluburi care au mai mulți 

bani. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Tot din cauza problemelor financiare cauzate de 

către Guvern. Nu forțați nota și nu vă luați acum, dumneavoastră  să stați cu 700.000 lei 

în cont pentru luna decembrie. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Dar nu sunt bani în cont. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA  - Ba da, asta faceți. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Sunt rectificați pe hârtie, nu sunt bani în cont, 

domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - 700.000 de lei. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Eu nu am cerut alocări. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - 700.000 de lei dacă îi luați, vom bloca plata 

gunoiului, a iluminatului public, a străzilor, pentru că domnul director are temă politică. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- Nu este o temă politică.  

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Ba e o temă politică. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu e o temă politică. Politică faceți 

dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - Dar acum un an de ce nu erați așa îngrijorat ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Eu fac politica sportului în discuția asta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - Anul trecut…Politica sportului ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Da, politica sportului. 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - Anul trecut… O să discutăm și despre politica 

sportului cât de curând. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Vă aștept. 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - Eu vă spun ceva. Anul trecut de ce nu erați așa 

îngrijorat, domnule director ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Pentru că anul trecut nu am fost trimis la 

plimbare când am venit să vorbesc de buget cu primarul Bacăului. 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - Dar nu v-a trimis nimeni… La plimbare, dacă 

vă trimit la domnul Benea ? Care-i șeful dumneavoastră ? 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Domnule președinte 

de ședință…Vă rog frumos. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Timpul alocat de patru minute a luat 

sfârșit. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Au trecut 40 de 

minute. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Dau cuvântul domnului viceprimar 

Scripăț. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule președinte, mă scuzați, că tot era 

microfonul la domnul director, o scurtă întrebare. Domnule director, văd că bani cereți 

și mi se pare normal  că sunteți manager, chiar dacă sunt cam toți banii pe sport în 

Municipiul Bacău  care ar trebui să meargă și la sportul pentru toți, dar asta e altă 

discuție. Pe site-ul CSM Bacău de ce nu există o transparență bugetară sau de ce nu 

publicați bugetul acolo, să știm și noi ce contracte are Clubul, unde se duc banii, că 

înclin să-i dau dreptate domnului primar aici. Adică, nu cumva până acum gestiona 

primăria bugetul și nu dumneavoastră ? Adică, vreau și eu să știu pe ce se duc banii 

noștri. Nu, deci  de ce nu publicați pe site… 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - N-am zis niciodată că-i gestiona primăria. 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Ok, mă rog, că-l ajutați din umbră sau așa 

ceva. 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - Nu, nu, nu, tot aparatul primăriei îl susținea pe 

domnul director să se descurce. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Așa, domnule director, când publicați 

bugetul pe site-ul Clubului, pentru că este în subordinea consiliului local și de asta vă 

întreb. Și nu considerați că ar trebui să existe o transparență bugetară în sensul acesta, că 

gestionați totuși peste 8 milioane de lei. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- M-ați întrebat asta și în comisie. Cred că vă 

place să-mi auziți vocea. V-am răspuns și în comisie.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Dar un angajament public, că veți publica 

asta pe site ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok, o să vă spun la microfon. M-ați întrebat 

de salariile și contractele sportivilor – de ce nu sunt publicate pe site. Din punctul meu 

de vedere, cereți un lucru anormal. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Orientativ, ca sumă per ansamblu, nu vreau 

contractele în parte.  

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Bugetul Clubului îl știți, îl votați… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Nu bugetul Clubului, pe linii bugetare. 

Vreau bugetul pe site. Transparență. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Dumneavoastră mi-ați spus că vreți ca fiecare  

cheltuială s-o pun pe site. Asta ar însemna ca eu să lucrez numai la calculator, să nu mai 

fac sport. Imposibil ce-mi cereți, una. Doi – salariile… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Domnule director, aveți personal TESA 

acolo…pe care l-ați adus dumneavoastră. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – E subdimensionat, stați liniștit. Pentru ce 

cereți dumneavoastră. Contractele handbaliștilor și ale fotbaliștilor, deși sunt bani 

publici, nu o să le pot publica pe site, pentru că se creează anarhie în echipă, în vestiar, 

se văd sumele, ies discuții între jucători. Oricare dintre dumneavoastră poate să-mi ceară 

suma, sunt obligat să o spun și orice cetățean pe Legea 544  pentru că aveți dreptate, 

sunt bani publici, dar nu le pot publica eu pe site-ul primăriei să, repet, să stric vestiarul. 

Pentru că se negociază contractele individual, cu fiecare jucător. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Tocmai asta e cunoscut, că nu susțineți 

transparența și că nu respectați legea… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- Eu vorbesc de cutume sportive. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Dar nu cumva nu le publicați și din alte 

rațiuni ?  

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Adică ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Rațiuni de anumite înțelegeri de vestiar. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Spuneți punctual, cu subiect și predicat, nu 

vorbiți ambiguu, spuneți exact. La ce vă referiți ? 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- La momentul potrivit vom vorbi cu subiect 

și predicat. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Păi, nu, nu, haideți că vorbim acum. La ce vă 

referiți ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – La momentul potrivit vom vorbi despre 

cum anumiți sportivi se plâng că, poate, nu primesc în mână ceea ce scrie în hârtie. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu există așa ceva, imposibil. Adică faceți, 

ați făcut o afirmație gravă și rămâne la microfon, domnule Ghingheș. Nu vă jucați cu 

cuvintele. Nu există așa ceva. Banii sunt toți pe card, banii sunt prin contracte, banii 

sunt prin viramente, deci mai bine tăceați decât să spuneți o aberație mai mare decât 

dumneavoastră. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –Așteptăm bugetul publicat. Până atunci eu 

nu pot să susțin astfel de…astfel de cereri fără să văd un buget pe căprării.  

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Și am o rugăminte – dacă veniți cu 

interpelări, veniți cu date exacte, nu dă cu fumigene de la bursa zvonurilor și din piață. 

Deci, astea sunt niște afirmații foarte grave și jignitoare la adresa Clubului. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Sunt fumigene din vestiar, domnule 

Gavriliu, din vestiar. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Dar dumneavoastră vă duceți în vestiar ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Nu, nu, nu, din vestiar… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Atunci ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Din vestiar transmise prin alte căi la adresa 

asta. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Adică bursa zvonurilor și fumigene. Am auzit 

și eu multe despre dumneavoastră, dar nu le spun la microfon. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Da, mulțumim, domnule Ghingheș, 

domnule director… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule președinte, numai o secundă… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da, aveți cuvântul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Până la urmă, domnul director e venit aici în fața 

primarului și a consiliului local să dea și o serie de explicații. Și răspunsuri la întrebări, 

nu răspunzând cu alte întrebări. Domnule director, anul trecut, în luna decembrie, ce 

primă ați luat ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Eu ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, dumneavoastră. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Cum am luat eu, ca director ?  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Da. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Da, haideți să vă spun… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu, ce primă ați luat ? Ce sumă ați luat ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Domnule primar, sunteți previzibil… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Sunt previzibil. Dar spuneți-mi ce sumă ați luat 

? 



   

54 
 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Dacă nu mă înșel, doamna contabilă e lângă 

mine, 9.000 sau 10.000 lei. Net. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Bun, ați luat anul trecut o primă de 9.000 sau 

10.000 lei… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Așa. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – În afara salariului, nu ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Corect. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Bun, am rugămintea, dacă tot suntem toți, ne 

chinuim anul ăsta cu banii, haideți să nu v-o alocați anul acesta, poate reușiți.  

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Adică, vreți să spuneți…Clubul a stat în cei 

9.000 de lei pe care i-am primit… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu, v-ați dat. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU  - Conform legii, ca premiu ? Nu, nu, nu, dar 

stați un pic…Că vă duceți în altă zonă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule director, dar de ce v-ați enervat ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Păi nu m-am enervat, vă rog, să explic 

oamenilor că dumneavoastră dezinformați… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Sunt bani publici, vorba domnului Ghingheș. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU –Dezinformați. Când un director are salariul 

4.800 lei și semnează state de plată pentru jucători de 20.000, 15.000, antrenori de 

16.000 lei, legea permite, un HCL semnat și votat de dumneavoastră, HCL… și de 

domnul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Inițiat de mine, probabil. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Așa, un HCL nr. 18 din 2018, unde permite 

ca, conducătorul unității cu personalul TESA, să ia o anumită primă din premiile alocate 

sportivilor pe tot anul. 9.000 de lei pe un an de zile luat de directorul clubului, care 

câștigă cel mai puțin din clubul ăla…Am 50 de sportivi și antrenori peste mine, eu nu 

știu dacă este jenant sau ar trebui să mă simt ofensat, domnule primar. 

 Domnul Primar Cosmin NECULA – Dar nu vă simțiți ofensat, eu v-am rugat, poate 

nu  

v-o dați anul ăsta. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Așa pot și eu să vă întreb despre cheltuieli la 

primărie, dar nu intru în jocul dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dar întrebați-mă. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu intru în jocul dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Eu le postez, la mine sunt… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu intru în jocul dumneavoastră și îmi văd de 

ale mele. Chiar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Chiar vă rog să…eu v-am rugat doar atât: poate, 

tot… dacă tot este problema asta financiară, poate anul acesta ne oprim. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Eu m-am referit la altceva. Dacă 

dumneavoastră nu dați salariile la sportivi, am să donez salariul meu copiilor din club. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –Asta-i foarte bine. 
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Domnul Director Adrian GAVRILIU – Asta pot să o fac. Asta am să fac. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Copiii din clubul dumneavoastră nu primesc 

salarii. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- Poftim ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Copiii din clubul dumneavoastră nu primesc 

salarii. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu, dacă dumneavoastră nu dați la sportivi 

indemnizații, eu am să le dau salariul meu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dar nu la copii. Că așa ați spus, la copii. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – La sportivi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Rezumând, domnule director, eu v-am rugat, 

poate anul acesta  ne mai oprim cu primele.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Are cuvântul domnul Viceprimar 

Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, mulțumesc domnule președinte. 

Domnule primar, în primul rând vreau să vă asigur că nu am șef politic, nu am baroni, 

nu mă intere…nu mi-e drag PSD-ul, în particular vă spun, chiar drag nu mi-e nici 

directorul, domnul Adrian, știu doar atât: că a fost și consilier local, a ajuns consilier 

local pe listele dumneavoastră, bănuiesc că v-a și susținut și acum încercați…Ce 

nenorocire se întâmplă dacă noi dăm niște bani pe care i-am planificat, le-am garantat și 

eu vreau să vă spun ce se întâmplă dacă nu dăm banii. Urmare a întocmirii bugetului, 

am alocat o sumă. Dânsul, manager bun sau rău, a luat-o în calcul. Pe baza acelei sume, 

a înscris niște echipe în campionate, a adus niște jucători, a adus niște antrenori, a făcut 

niște investiții, și-a pus cumva în dreptul  acelei…și o promisiune a lui. Ei, acum, la 

sfârșit de an, să nu dăm această sumă, înseamnă că noi stricăm totul, adică, mi se 

pare…mai intrăm și în fenomenul sportiv, care zic că sunt singurii noștri ambasadori. 

Ne-am bucurat când au venit cu premianți în sală, i-am felicitat, au reprezentat Bacăul, 

le-am dat premii și, acum, deodată, vrem să-i distrugem și pe ăștia. Noi, și așa nu mai 

avem sport în Bacău, nu mai avem baze sportive, nu mai avem stadion. Ce se întâmplă, 

nu mai avem terenuri de antrenament. Ce să vă mai dau exemplul de la Liceul Sportiv, 

care, acea sală care am promis-o și am garantat-o și am fost săptămâna trecută acolo la 

solicitarea lor, că e singurul loc unde fac antrenamente, dacă alții mai fac pe holul școlii, 

Liceul Sportiv fac în sală. În sală plouă, domnule primar. Lucrările promise ca terminate 

la sfârșitul anului, nu s-au întâmplat, domnule primar. În sală nu lucrează nimeni. Bun. 

Intrăm un pic la sport. Eu zic, eu zic că răfuielile politice și personale să nu le purtăm 

chiar și cu sportivii. Eu zic să identificăm această sumă, că ce spuneți dumneavoastră, i-

ați dat și anul…, oricum nu o ia  luna asta. Oricum, cum merg încasările, tot prin 

decembrie o ia, dar să aibă și dânsul o garanție că acești consilieri care sunt aici, se 

gândesc și la fenomenul sportiv și nu-l stricăm exact acum. Ei sunt, v-am spus, în 

interiorul unor competiții, sunt înscriși în competiții, sunt niște garanții, sportul trebuie 

căutat de noi, sunt copiii noștri, care au mulți juniori acolo și vreau să vă trimit spre 

sentimente bune și să alocăm această sumă chiar astăzi. Vă mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnul primar. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci, domnule viceprimar, cu tot regretul, 

dovada faptului că n-ați înțeles nimic, persistă. Unu – haideți să o luăm punctual cu 

afirmațiile dumneavoastră, dar să știți că asta e sugestie pentru ultimii trei ani. Banii nu-

i vor primi în decembrie, pentru că sunt bani lichizi care îi alocăm acum. 

2. – domnul director n-a făcut investiții acolo.  

3 – nu periclitează nimeni contractele, nu are nimeni nici un fel de problemă cu 

sportivii, nu are nimeni nici o problemă cu echipa de handbal. Eu vă propun doar atât: 

nu tăiați din plata gunoiului, a salubrității, a iluminatului public din luna aceasta, ca să 

plătim, să avem asigurată… cash- flow-ul pentru luna decembrie la CSM Bacău. Vă mai 

repet odată - oare nu e important și cash – flow-ul școlilor, fluxul financiar? În 

momentul de față, dacă este capabilă să ne răspundă doamna contabil…Doamna 

contabil, … 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Nu, dacă îi dă voie 

domnul Gavriliu, pe același model cu primăria.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnul Gavriliu nu-i primar. Iar dumneaei 

răspunde în fața administrației. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Domnule primar, o să 

fac o remarcă, dar la sfârșit… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu v-am întrerupt cu nimic. Știu temele de 

partid pe care le aveți. Dar, nu aveți cum aplica, că dumnealui nu-i primar. Când o să fie 

domnul Gavriliu sau domnul Benea primar, atunci să răspundă. Dar, doamna contabil, 

restanțele la jucători, în momentul în care se alocă această sumă de 1,9 milioane lei, 

pentru lunile trecute și pentru luna noiembrie vă sunt suficiente ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- Doamna contabilă e emotivă, nu poate să 

vorbească. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Așa e, bineînțeles. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Am să vă răspund eu. Îmi spune mie, are trac, 

nu poate să vorbească în public. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți domnule, că sunteți penibil. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Mi-a spus mie. Deci plata celor un milion 

două sute… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Are trac. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Sunt pentru a ne plăti restanțele. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Un milion nouă sute, domnule director, nu două 

sute. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- Un milion două sute știu eu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Unu virgulă nouă. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Eu știu un milion două sute pe… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Unu nouă sute, asta vă spun. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Cu tot cu noiembrie. Cu tot cu noiembrie. A, 

ok. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi vă dăm și pe noiembrie în avans, asta încerc 

să vă repet de o sută de ori. Chiar vreți să stați cu banii sub cap, pentru luna decembrie ? 
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Domnul Director Adrian GAVRILIU – Domnule primar, eu am cerut pe hârtie, 

aprobați, să stăm liniștiți. Atât. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Pe hârtie, îl aveți aprobat bugetul încă de la 

începutul exercițiului bugetar de către consiliul local. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Fără cei 700.000. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –Îi aveți cu totul, domnule director. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU- Nu e adevărat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Hai să ferească… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu sunt aprobați, doamna Zamfir. Nu sunt 

aprobați. E, mai greșește și domnul primar din când în când. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci, toți banii de care aveți nevoie vă vor fi dați 

în contextul în care există acele încasări în luna noiembrie pentru luna decembrie. În 

momentul de față vă plătim în avans dacă aprobă consiliul local, pentru luna noiembrie. 

Restanțele pe care  să le acoperiți și în avans luna noiembrie. Ce Dumnezeu nu înțelegi 

? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Domnule Președinte de ședință, vreau să am și 

eu o scurtă intervenție. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Da, domnule Miclăuș, poftiți. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Vreau să fac un apel la colegii de la…din 

grupul consilierilor locali PSD, la rațiune și la echilibru. Asistăm aici, la dumneavoastră, 

la noi, de fapt, la un meci între echipa PSD și primarul ingrat, exilat, nu știu cum să-i 

spun, că tot în PSD e. Excomunicat, dacă vreți dumneavoastră. Haideți să nu 

dezechilibrăm un pic situația…să nu dezechilibrăm situația bugetară, pentru că trebuie 

făcute aceste plăți, este ca la noi acasă, că practic suntem o familie, nu, Municipiul 

Bacău, aici nu mai vorbim de PSD, de PNL, PMP sau ce-o mai fi prin oraș. Și atunci, 

rugămintea mea către liderul de grup al consilierilor locali PSD ar fi: dacă aveți nevoie, 

putem să întrerupem un pic ședința pentru o pauză de consultări, dacă nu, eu vă fac și 

public această ofertă, de a renunța la acest amendament, având în vedere, fără a ține 

partea nimănui aici, pe mine mă interesează interesul public, al tuturor  și PNL militează 

pentru echilibru și rațiune și într-adevăr, sportul are nevoie de susținere. Suntem de 

acord cu toții, chiar spunea și ministrul Ionuț Stroe, nominalizat pentru acest portofoliu, 

la Ministerul Tineretului: ”Un dolar băgat în Sport înseamnă trei dolari economisiți la 

Sănătate”. Deci, aici suntem cu toții de acord. Dar, dacă avem o soluție contabilă ca,  și 

aici fac un apel și către domnul Gavriliu, dacă dumnealui, în calitate de manager, este 

satisfăcut din punct de vedere financiar în acest exercițiu bugetar, pentru că într-adevăr, 

fără a lua partea nimănui, domnule director al CSM Bacău, cei 700.000 lei sunt prinși în 

exercițiul bugetar pe anul acesta și, în calitate de manager, ar fi trebuit să știți acest 

lucru, dar să zicem că a fost o scăpare. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Nu sunt prinși, 

domnule. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu sunt prinși cei 700.000.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – E vorba de… Noi vorbim de două lucruri 

diferite, dar nu facem teoria bugetului aici. Era un apel către dumneavoastră, să ieșim 
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din acest impas, pentru că am văzut…că pe mine mă interesează soluția. Am înțeles de 

la domnul primar și de la aparatul de specialitate, că rămâne pe bandă. Acești bani vă 

vor fi achitați luna viitoare, nu, domnule primar ? Așa, și atunci nu are rost să 

dezechilibrăm pentru că atunci pierdem cu toții. Dacă nu plătim facturi la gunoi, la 

salubritate, la iluminat, luăm de la străzi, și așa am mai luat de la străzi, adică nu vreau 

să asist…  Știți cum se vede din exterior ? Se vede așa: că dumneavoastră, în calitate de 

consilieri locali PSD, fără să vă supărați pe mine, vreți să-l ajutați pe fostul 

dumneavoastră coleg și al nostru, de la PSD, domnul Gavriliu, care este director la 

CSM, în campanie electorală, să dați impresia că dumneavoastră susțineți, numai PSD-

ul, sportul, în condițiile în care dezechilibrăm bugetul. Adică, haideți să fim raționali. 

Susținem cu toții sportul, dar dacă acești bani se vor plăti luna viitoare, de ce să facem 

această rectificare acum ? 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Nu este vorba de a-l susține pe Gavriliu, 

domnule Miclăuș, e vorba de CSM Bacău… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Nu, este vorba de sport, dar nu… 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Și de sportivi, exact. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Domnule Gavriliu, trebuie să vă dea cuvântul 

domnul președinte, iar când un coleg de-al meu, indiferent cine este, consilier local, 

dumneavoastră sunteți în subordinea consiliului local, trebuie să înțelegeți acest lucru. 

Domnul Director Adrian GAVRILIU – Ok, îmi cer scuze. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Bun. Orice afirmație a oricărui consilier local, 

că ne e simpatic, că ne e antipatic, este o declarație politică  pentru că este un ales local. 

Iar dumneavoastră  care ați fost ales local, ar trebui să știți acest aspect, pentru că sunteți 

în subordinea noastră și trebuie să ne dați socoteală, nu noi dumneavoastră, ci 

dumneavoastră nouă. Noi dăm socoteală în fața populației, a cetățenilor care ne-au 

votat. Eu mi-am…,    și-mi reiterez această propunere către liderul de grup al 

consilierilor locali PSD, doamna Pravăț Cristina, pentru care am o apreciere deosebită și 

sunt sigur că este o doamnă rațională, cu care se poate discuta: haideți, vă rog, dacă nu 

aveți nevoie de consultări, haideți să dăm curs, să trecem mai departe. Cred că se poate 

renunța la acest amendament al dumneavoastră, fără să se supere nimeni și CSM Bacău 

poate să primească acești bani luna viitoare, ca să ieșim din acest impas.  

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Domnule consilier 

Miclăuș… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Era o propunere. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Dar de ce ați tras 

concluzia că  prin acest amendament am dezechilibra bugetul Municipiului Bacău ? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Odată ce luați… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Mie dacă îmi spunea 

un economist lucrurile acestea, poate le credeam. Eu, deocamdată, nu că nu le cred, dar 

nu s-a făcut dovada acestor aspecte. Doar pentru că domnul primar a afirmat că prin 

acest amendament dezechilibrăm bugetul Municipiului Bacău, ar trebui să retragem 

acest amendament ? 
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Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Sunt niște…de asta a fost bună intervenția 

colegului… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Ok. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Cristian Ghingheș care v-a solicitat să 

specificați acele capitole bugetare. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Da, ok. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Și acum am înțeles cu toții… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Domnule Miclăuș, dar 

încă ceva… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Că luăm de la transporturi… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Eu nu degeaba am 

solicitat intervenția doamnei director economic. Și încă ceva, domnule primar, în acest 

sens, vă atrag atenția că vă depășiți atribuțiunile. Ceea ce faceți excede sferei 

dumneavoastră de competență. Nu dumneavoastră trebuie să gestionați luarea de cuvânt 

în această ședință, ci președintele de ședință. Ok. Nu dăm afară pe nimeni, nici pe 

dumneavoastră nu v-am dat afară, darămite pe domnul… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Dacă îmi permiteți, o scurtă intervenție… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – ….coleg. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Are dreptate colega mea, domnule primar. De 

ce? Ați chemat aparatul de specialitate al primarului, nu să stea de… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – De asta am interpelat-

o pe doamna director. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Să se uite la noi. Din punctul meu de vedere, 

ar fi elegant ca, pentru ca să mergem mai departe, să susținem dialogul. Dacă noi ne 

uităm unii la alții și numai ne trimitem bezele, n-am făcut nimic. Mai ales că nici nu e 

cazul să ne trimitem bezele, situația… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Sub nici o formă. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – …financiară a Municipiului Bacău e 

dezastruoasă și asta din cauza administrației dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –  Așa-i. Din multe puncte de vedere. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Și a viceprimarilor care stau acum în rândul 

nostru. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Acum și-au descoperit vocația de consilieri de 

opoziție. Dar ați avut vreodată ? Deci, domnule consilier… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Haideți să…domnule 

președinte… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule consilier, îmi permiteți… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Eu… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Mi-a răspuns… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Eu subscriu la o pauză 

de consultări, de cinci minute maxim. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Consultări cu cine ? 
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Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Cu grupul politic 

PNL, poate fuzionăm între timp. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Aaa, corect. Asta ar fi singura dumneavoastră 

șansă să mai ieșiți consilieri.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Se reface USL-ul live. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ – Eu zic să vă duceți să 

vă faceți carte de muncă la… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Va veni și domnul Cristian Ghingheș. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – O pauză de cinci minute, vă rugăm. 

Pauză.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Dacă mai sunt amendamente de făcut? 

Mă repet: dacă mai sunt amendamente de făcut la proiectul de hotărâre numărul doi? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Aș vrea eu o intervenție scurtă, domnule 

președinte. Foarte pe scurt. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Apreciez disponibilitatea colegilor de la PSD 

pentru dialog. Din păcate, dumnealor își mențin poziția. Noi nu vrem să fim un arbitru 

între cele două tabere din PSD – primar și consilieri PSD. Am luat act de argumentația 

primarului și a aparatului de specialitate și a doamnei director din cadrul primăriei, cu 

privire la aspecte ce țin de… strict de financiar – contabil, PNL Bacău, prin consilierii 

săi, astăzi se vor abține, noi ne vom abține de la vot în ceea ce privește acest 

amendament promovat de către consilierii PSD, a nu se înțelege că noi nu susținem 

sportul, ba din contră, dar trebuie să…în aceste momente de restriște pentru 

municipalitate, trebuie să fim foarte ponderați și echilibrați și trebuie să alocăm banii 

puțini pe care îi avem, cu cap. În ceea ce privește primul amendament al domnului 

primar referitor la…sau cine a făcut amendamentul, că nu eram. Amendamentul 

referitor la alocarea sumei de 200.000 lei pentru continuarea lucrărilor la insulă, vă dați 

seama că băcăuanii, noi toți cetățenii din Municipiul Bacău așteptăm cu nerăbdare 

finalizarea lucrărilor la insula de agrement din Municipiul Bacău și, pe cale de 

consecință, vom vota acest amendament. În ceea ce privește amendamentul domnului 

viceprimar care și-a încasat indemnizația un an de zile fără să aibă atribuții de 

viceprimar, uitați, vedeți că în politică sunt și situații de acest gen, l-aș identifica pe 

domnul viceprimar ca un fel de soluție imorală. Dar, chiar dacă acest amendament vine 

din partea dumnealui, noi susținem învățământul băcăuan și suntem de acord cu 

alocarea sumei care este oarecum modică vizavi de ceea ce trebuie pentru învățământul 

băcăuan și pentru această situație în care ne aflăm, suntem de acord și vom vota acest 

amendament. Vă mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul consilier Huluță 

Ghiorghe. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Tot așa, am să fac o precizare. Domnule, și 

vizavi de amendamentul pe care l-a făcut grupul PSD, e clar că suma de 700.000 lei se 

găsește în bugetul consolidat pe care noi l-am aprobat la începutul anului. Acum nu 

facem decât…Au venit niște bani și vedem care sunt prioritățile. Care sunt prioritățile 
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când ți-a venit un ban cash ? Facturi neachitate, state de plată neachitate, datorii la stat 

neachitate, la utilități – neachitate și așa mai departe. A doua chestiune, am văzut că și 

pentru CSM s-a dat suma care vine la zi. El, până în noiembrie , o ia toată. În…pentru 

luna decembrie, cum avem sume pentru învățământ și pentru alte sume, noi, la sfârșitul 

lui decembrie ne adunăm, vedem ce bani mai avem în vistierie și trebuie să achităm 

ceea ce am votat noi la începutul anului. Pentru că, sunt convins, nici un guvern și nici 

primarul Bacăului, nu vor rămâne salariați fără salarii sau fără ceea ce ne-am angajat. 

Eu am încredere, totuși, în executivul primăriei să spună că a împărțit acești bani 

judicios pentru…exact pentru ce au venit – pentru funcționare și să avem încredere să le 

dăm girul că nimeni nu va rămâne fără salarii sau, dacă aprobăm premii. Eu nu sunt de 

acord, dacă se face un amendament cum l-a făcut domnul Dragoș…domnule, eu  nu zic 

să cerem de la executiv de unde pot să ia banii, că  e foarte ușor să luăm din banii 

pomului de iarnă, care zice…noi trebuie să mai știm un lucru, că n-am făcut 

zilele…Lăsați, că ați vorbit de șapte ori, nu mai vorbesc…la ce spun, șapte.  

N-am făcut Zilele Bacăului, știți, tot din lipsă de bani, tot din economie, din aceasta. Eu 

zic că luna lui decembrie să fie pentru copiii Bacăului o lună a bucuriei. De aceea, nu 

cred că ar trebui din banii ăștia, ai pomului de iarnă, să tot rupem. Sunt de acord să dăm 

pentru învățământ, dar să însărcinăm executivul să găsească din alte surse sau din alte 

puncte, de unde cred ei că pot să rupă pentru că cunosc mai bine situația. Vă mulțumesc. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Apropo de resurse 

colaterale, suplimentare pentru a rezolva solicitarea CSM-ului, mi-a mai venit în minte 

ceva acum. Avem pe rectificarea curentă o propunere de suplimentare în sensul 

susținerii a două scrieri de proiecte cu finanțare POCU, 110 mii lei cred că se rezervă 

pentru acest obiectiv. Știm foarte bine cu toții că scrierea de proiecte, adică consultanța 

pentru scrierea de proiecte POCU reprezintă cheltuială neeligibilă pentru administrațiile 

publice, prin urmare cred că ar putea să scrie ADL-ul proiectele și uitați, 110 mii de lei 

am mai găsit. E o propunere, nu știu, analizați dacă vă poate ajuta sau nu. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci, bun, acum ca să dăm banii în luna 

decembrie la CSM ne apucăm să luăm de pe la proiecte europene. Domnul… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Proiecte europene ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – De la scriere de proiecte europene. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Putem să scriem noi 

proiectele europene. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Doamna director… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Asta era ideea. Nu 

luăm nimic de la proiecte europene. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Doamna director… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Încercați să nu mai 

induceți discuțiile într-o zonă… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Doamna…păi nu asta e… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Lipsită de fundamente. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Proiectele POCU sunt proiecte europene. 

Domnul director Anghel, explicați un pic ce reprezintă acele proiecte europene de unde 

vor, de unde propune doamna Breahnă să se taie acei bani. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Încă odată, domnule 

primar, eu nu propun să tăiem bani de la proiecte, ci propun să tăiem bani de la scrierea 

de proiecte, care ar urma să fie externalizată….Păi nu, eu propun să scrie proiectele 

personalul Primăriei din Bacău.    

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dumneavoastră la Cadastru faceți propriile 

proiecte cu personalul ? 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Da, da, da… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți, doamna director.  Vă rog, domnul 

director,  explicați ce înseamnă proiecte europene. 

Domnul Director Adrian ANGHEL – Știu că este o inițiativă la nivelul primăriei de 

care nu m-am ocupat eu personal, prin care se dorește să se depună două proiecte pe 

POCU pentru creșe, servicii oferite creșelor. Nu am personal calificat în momentul de 

față, pentru a scrie aceste tipuri de proiecte, pe POCU. Tocmai din acest motiv s-au 

solicitat servicii de consultanță privind scrierea acestor două proiecte. În viitor, promit 

să-mi formez personal dedicat pe partea de scriere de proiecte. Momentan suntem 

angajați pe implementarea acestor proiecte pe POR care cunoașteți și dumneavoastră că 

sunt destul de complexe și nu am cum să mă ocup de această activitate. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Înțeleg, nu avem 

personal. Deci, domnul primar, încercați să dezinformați în continuare. Era o propunere 

pe care am supus-o analizei executivului. Eu înțeleg că nu aveți bani, nu aveți oameni să 

urce înregistrările video ale ședințelor, nu aveți oameni să scrie proiecte europene, nu 

aveți oameni să… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu avem oameni la creșe, doamna director. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Pentru ce aveți oameni, 

domnule primar ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu amestecați merele cu perele, că vă iese o 

varză. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Pentru ce aveți oameni, 

domnule primar ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Tăiați de la fonduri europene, de acum, de la 

creșe ca să dați la CSM în decembrie ? 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –La asta se rezumă întreaga poveste. Ba vreți să 

tăiați de la plata gunoiului, ba vreți să tăiați de la străzi… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Acum ați ajuns la fonduri europene. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Eu v-am întrebat dacă 

aveți soluții conexe. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- De la creșe. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Constat că nu le aveți. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu, nu… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Deci, nu, nu… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bine că aveți dumneavoastră. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ-  Nu le aveți în interior. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Realitatea este una singură. Vreți să tăiați de 

peste tot, de la utilități, creșe, proiecte europene, nu mai contează, ca să dăm banii la 

CSM Bacău, domnului Gavriliu, pentru luna decembrie.  

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Este foarte bine că 

faceți doar politică ieftină, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Ce politică, sunt cifre, doamnă. Sunt cifre. 

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

eu propun să trecem la votul amendamentelor. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Vă rog să mai repetați odată întrebarea.  

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Propun să trecem la 

votul amendamentelor pe rând, așa cum au fost ele propuse. Ce tot o lungim atât ?  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Supunem la vot, în ordinea în care au fost enunțate, amendamentele, respectiv 

amendamentul domnului primar. Cine este pentru ? 

Se abține cineva ? 

E cineva împotrivă ? Deci, cu 16 voturi, a fost aprobat amendamentul domnului primar. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

x   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL x   
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Cu 16 voturi ”pentru” a fost aprobat amendamentul domnului Primar Cosmin Necula. 

 

Domnul viceprimar Constantin Scripăț – Dar ce amendament a depus domnul 

primar ? 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Păi nu, dar 

domnul… Dar să știți… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Domnule președinte…Domnule președinte 

de ședință, deci nu ne surprinde atitudinea domnului viceprimar Scripăț. Dumnealui 

stă ca un ficus în primărie. Exact ca un ficus, mai trebuie udat din când în când, dar  

pe 100 de milioane pe lună…uitați. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA -  Are cuvântul… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Și vă mai mirați că nu merge nimic în orașul 

acesta. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA -  Are cuvântul doamna consilier 

Pravăț. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Domnule consilier 

Miclăuș, eu cred că întrebarea domnului viceprimar Scripăț a fost oarecum firească. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Bineînțeles. Doar e la PSD. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Domnule primar, vă 

rog frumos să nu mă întrerupeți. Ca inițiator de proiect, să vii și să depui un 

amendament…e ca și cum n-ai fi inițiat tu proiectul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Așa scrie în lege, doamnă. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – M-am întrebat dacă… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu-l mai apărați pe domnul Scripăț. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Dacă vă amintiți, anterior, am întrebat și eu 

aceeași chestiune, respectiv: cine a formulat amendamentul. Dar nu ce amendament, a 

stat omul în sală, dar…, în fine. Ideea o știm cu toții, se vede în tot orașul. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Supunem al doilea amendament, al domnului Ștefan. Dacă e nevoie ca să vă explice 

cel care l-a formulat, o să-i explice domnului Scripăț în particular sau în ansamblu. E 

nevoie, domnule Scripăț ?  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Rânjetul acesta al dumneavoastră de 

infantil nu ni-l adresați nouă, comunității băcăuane, 198.000 de locuitori. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Lăsați comunitatea, domnule… 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - - 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –Încetați, domnule. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Lăsați. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Și așa nu am făcut… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Lăsați. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -  Nimic, am distrus orașul acesta… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dumneavoastră, da, am văzut ce ați făcut. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Cu insulă, cu spital, cu stadion… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Am văzut ce ați făcut dumneavoastră și cât 

respectați legea. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Acum mai și rânjiți, domnule.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Lăsați, domnule viceprimar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Domnule Scripăț, eu sunt doar precaut, pentru că ați stat de două ore aici, ați auzit 

toate discuțiile și amendamentul și, după ce l-ați votat, ați întrebat ce amendament. Și 

acum, să preîntâmpin această situație în care să nu mai fiți pus și data viitoare…Deci, 

supunem la  vot… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Oameni care așteaptă soluții la 

problemele lor… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Pentru dumneavoastră așteaptă oamenii ăia, așteaptă să-i mai trimiteți unde îi 

trimiteați de obicei. Deci, supunem la vot amendamentul domnului viceprimar. Cine 

este pentru ? Supunem la vot amendamentul domnului viceprimar Ștefan.  

Cine este pentru ?  

Este cineva împotrivă ?  

Se abține cineva ? Cu 16 voturi a fost aprobat amendamentul domnului viceprimar. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

x   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   
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Cu 16 voturi ”pentru” a fost aprobat amendamentul domnului viceprimar Dragoș 

Ștefan. 

 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Făcusem și eu un amendament: să nu se ia 

banii de unde a zis domnul Dragoș, să rămână în sarcina executivului să găsească 

acești bani, dacă noi am votat. Nu-i corect așa ?  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Supunem la vot și amendamentul domnului Huluță. Cine este de acord cu 

amendamentul? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Nu, domnule secretar, stați puțin. 

Conform legii trebuie să precizez… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -  Sursa de finanțare.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ  - Sursa de finanțare. Deci nu lăsăm 

executivul… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – E sarcina inițiatorului să spună, să propună. 

Nu putem vota un amendament fără să ne indicați sursa de finanțare. De unde ?  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Acum supunem la vot amendamentul doamnei Breahnă, atunci. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Acesta-i amendamentul cu CSM-ul ?  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Da. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Am și eu o întrebare colegială, așa, adică, 

e  

într-un fel ceva colegial. Domnule Luca, dumneavoastră votați, că  din câte știu, 

sunteți la Consiliul de Administrație al CSM-ului. Era colegial să vă spun că nu prea 

aveți voie să votați.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Dar am o demisie aici actualizată în 

data de 29 octombrie, prin care îmi solicit demisia, îmi solicit… 

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL x   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ x   

 TOTAL 16 - - 
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Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Dar parcă ieri ne 

spuneați că votați tot ce ține  de… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Nu, eu n-am zis nimic… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Proiectele care 

vizează… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Nu, eu am zis…eu am zis că domnul 

director trebuie să vină cu bugetul pe site, eu așa am zis.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI- 

Calitatea… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule secretar, această demisie 

acționează deja sau nu, pentru că noi trebuie să luăm la cunoștință acest lucru. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Deci, haideți să lămurim oleacă și aspectul acesta… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Domnule secretar, 

lăsați-mă cu teoria dumneavoastră. Supunem la vot. Dacă domnul Luca dorește să 

voteze, votează, dacă nu, își asumă votul și nu votează. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Sunt de acord, dar m-a întrebat domnul…un consilier local m-a interpelat și m-a 

întrebat ceva. Am obligația să-i răspund. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Dar aveți voie să 

vorbiți, vă lasă domnul primar ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI- 

Domnul primar ? Nu domnul primar, domnul Ghingheș îmi dă voie să vorbesc. Deci, 

domnule Ghingheș, calitatea de membru în consiliul de administrație nu e o funcție din 

care să-ți dai demisia, din punctul meu de vedere. Deci, în această situație, oricare dintre 

dumneavoastră care au calități de reprezentant al consiliului local și au fost desemnați în 

diverse consilii de administrație prin hotărâri de consiliu local, acea calitate a lor 

încetează în momentul când tot consiliul local îi revocă. Avem juriști în consiliul local 

care pot infirma sau pot confirma ceea ce spun eu. Supunem la vot amendamentul 

doamnei Breahnă. Sper că amendamentul a fost destul de clar. Cine este pentru ? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Îmi anunț opinia că nu voi participa la 

vot fiind membru în Consiliul de Administrație la CSM Bacău. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Deci, cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? Deci, amendamentul nu a fost aprobat. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
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Cu 10 voturi ”pentru”,  și 5  ”abțineri” și o neparticipare la vot,  amendamentul doamnei 

Breahnă nu a fost aprobat. 

 

Domnul primar Cosmin NECULA – Mulțumesc colegilor consilieri locali care s-au 

abținut la acest amendament, calculând în primul și în primul rând raționamentele de 

plată certă pe care le are Bacăul și nu periclitarea orașului nostru pentru că domnul 

Gavriliu voia banii în decembrie. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Supunem la vot proiectul de hotărâre… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Două secunde. Pe proiectul per ansamblu 

am două întrebări către executiv, dacă se poate. Pe proiectul de rectificare. Prima face 

referire la fondul de mediu – cât anume se duce acolo și aș vrea totuși să vă asumați 

faptul că acest fond de mediu îl vom plăti către Administrația de Mediu, pentru că 

municipalitatea n-a pus în aplicare principiile de colectare selectivă și de reciclare, deci 

noi banii ăștia îi plătim pentru inacțiunea administrației și aș dori să știu dacă acești 3,4 

milioane de lei pentru reparații străzi vor fi plătiți așa cum ați spus mai devreme, pentru 

facturi care au fost emise deja de SSPM și cum vor fi plătite, având în vedere că aceste 

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA-CRISTINA 
X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN   x 

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN   x 

10. HULUȚĂ GHIORGHE   x 

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE Nu participă 

la vot 
  

14. MICLĂUŞ DANIEL   x 

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA   x 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 10 - 5 
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cheltuieli încă nu erau ordonanțate ? Deci aceste cheltuieli, deci acest buget nu exista și 

SSPM-ul a făcut lucrări fără ca acest consiliu local să le bugeteze în primul rând înainte. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Bun, domnule președinte îmi permiteți, da ? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci, din informațiile pe care le dețin, domnule 

consilier, facturile au fost ordonanțate la plată. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Întrebarea era dacă atunci când au fost 

emise facturile și au fost făcute lucrările, consiliul local aprobase sau nu buget pentru 

asta sau comandase așa ceva. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Este aprobat pe bugetul consiliului local, e vorba 

de cash flow-ul pe care îl aveam. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Am înțeles. Ok. Și prima întrebare cu 

fondul de mediu ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Referitor la fondul de mediu și la tot ansamblul 

de mediu, aici vreau să vă dau și chiar vă rog să vă notați. Vreau să luați în calcul faptul 

că spre deosebire de fosta administrație, am scos la licitație colectarea și transportul 

selectiv încă de doi ani de zile, dacă nu mă înșel, domnule director Fantaza. Acum cât 

timp am solicitat ? 

Domnul Director Ciprian – Gabriel  FANTAZA- Da, domnule primar, în 2017 s-a 

aprobat prin hotărâre de consiliu local documentația. Astăzi, la mapă, aveți chiar un 

proiect de hotărâre prin care aprobăm componența comisiei de licitație, potrivit 

statutului Asociației de Dezvoltare pentru Salubrizare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dacă Asociația aceasta, faimoasa ADIS Bacău își 

făcea treaba mai repede, mai bine, nu știu, dacă instanța dădea un alt verdict, nu pot să 

vă spun eu. Dar, din punctul acesta de vedere, domnule consilier, dumneavoastră, la 

propunerea mea, ați aprobat din 2017 calea legală să scoatem la licitație această 

colectare și transport. Pe de altă parte, un alt proiect aflat pe ordinea de zi este exact 

punerea în acord cu legislația nouă de mediu, care prevede inclusiv aceste componente 

selective. Vreau să vă uitați că în ultimul an, și acum continuă, au venit alte baterii noi, 

noi prezentăm exact și punem la dispoziția consi…Municipiului Bacău și a populației, 

exact aceste pubele care să fie selective.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Întrebarea mea era legată de ce s-a 

întâmplat până acum. Bun, nu sunt legate…și licitația are rolul ei, dar nu puteam 

modifica acest act adițional cu SOMA puțin înainte de intrarea în vigoare a legislației, 

astfel încât să nu plătim, că n-am auzit cât plătim. Deci, cât plătim pentru fondul de 

mediu acum ? Sau cât vom plăti ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Circa 900.000 lei pe an. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Deci plătim 900.000 lei pe an pentru că nu 

suntem în stare să colectăm selectiv. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu, că acea licitație nu a mai avut loc, domnule 

Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Bun, licitația. Dar nu cumva puteam… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Păi acolo trebuia prima dată.  



   

70 
 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Ați pus punctul doi, corect, dar ați pus 

punctul doi, că astăzi modificăm contractul. Această modificare de contract nu se putea 

realiza puțin înainte, astfel încât să echipăm SOMA și să obligăm SOMA să colecteze 

astfel încât să nu plătim acest fond de mediu ? Pentru că sunt niște bani  pe care îi 

ducem pe apa sâmbetei. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Permiteți să vă răspund ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Da, vă rog. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci, în momentul de față, textul de lege ne 

permite ca noi să solicităm la SOMA aceste chestiuni și asta o facem. Aduceți-vă 

aminte că a mai fost o discuție cu SOMA, vă aduceți aminte, la finalul anului trecut ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Da, da.  

Domnul Primar Cosmin NECULA  -Am mai încercat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun, dar acea discuție știu că a rămas în aer. 

Atunci era vorba de o dezbatere publică, nu s-a mai întâmplat și acum plătim niște bani. 

Bun, dar problema e că plătim niște bani…Puteau merge la școli, puteau merge în alte 

părți. Trecem mai departe, dar să știți că dăm aproape un milion de lei pe apa sâmbetei, 

așa, pentru că nu suntem în stare să ne facem treaba la momentul potrivit.  

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Mai avem președinte 

de ședință ?  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Prezent. Rog pe domnul secretar 

general Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae – Ovidiu POPOVICI – 

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentele 

aprobate. 

Cine este pentru ?  

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   
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Cu 16 voturi ”pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre nr. 2. 

 

 

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

Luca dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea 

de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Coridor pentru 

deplasări nemotorizate Centru – Gară- Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/ parc 

Industrial (CFR) cu codul SMIS 128419. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Prin prezentul proiect de hotărâre facem o serie de ajustări la proiectele europene 

privind mobilitatea urbană. Pentru orice fel de întrebări vă stă la dispoziție domnul 

director Anghel. Și proiectul nr. 3 și proiectul nr. 4 au ca și obiect modificări și ajustări 

făcute și necesare pentru fonduri europene, pentru proiectele de coridoare 

nemotorizate.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și 

Direcția Tehnică – Serviciul Investiții). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5).  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Discuții asupra proiectului ? Are 

cuvântul domnul Cristian Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Da, îmi pare foarte rău, nu știu, așa, de se 

întâmplă exact când este o problemă de genul acesta, domnul primar pleacă din sală. 

Deci, nu știu. Exact așa se întâmplă. Parcă…pe bune. Deci avem proiect referitor la 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE X   

14. MICLĂUŞ DANIEL X   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA X   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 16 - - 
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”Coridor deplasări nemotorizate” finanțat prin fonduri europene, 12 și ceva…12,1 

milioane lei care…păi nu, a luat avizele. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Dar nu putem să îl chemăm pe domnul primar, 

că este o chestiune importantă, sunt niște lipsuri. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Domnul primar discută cu domnul director… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Are niște… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

…de la CSM acum și imediat… Dumneavoastră enunțați, aveți directorul de la ADL 

care are competența necesară și vă răspunde pertinent și la obiect. 

 Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Știți de ce ? Că este și o chestiune politică 

aici, pentru că vorbim și de autorități naționale. Și am să vă spun de ce. Avem acest 

coridor către Centrul de Afaceri – Centru – Gară și era prevăzut în proiectul inițial, era 

prevăzut o frumoasă reabilitare a pasajului subteran CFR, care nu favoriza doar 

bicicliștii și pietonii, favoriza tot ce înseamnă legătura dintre acest vest al orașului, care 

este cumva rupt…cetățenii din vestul orașului sunt cumva rupți de restul orașului, cu 

partea cealaltă. Și erau foarte fericiți cetățenii, și toți eram fericiți că acest pasaj era…ar 

fi fost reabilitat. Și observăm astăzi că acest proiect este modificat tocmai pentru că 

autoritatea publică locală, Primăria Bacău, nu a reușit să se înțeleagă cu Ministerul 

Transporturilor. Înțeleg că am avut acolo miniștri care astăzi sunt lăudați pe șantiere 

nedeschise și nu au reușit să se înțeleagă nici cu CFR-ul în acest sens. Pentru că ei 

trebuiau să dea acolo…trebuiau la nivel național să ia în discuție proiectul și eventual 

să-l scoată din domeniul public al statului și să bage pasajul în domeniul public al 

municipalității. De asta astăzi vom avea…suntem nevoiți să aprobăm un proiect ciunt. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Poate ne explică domnul Anghel de ce. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Eu am înțeles de ce. Deci, de ce? Că CFR-

ul a zis că face parte din infrastructura feroviară și că se putea face, dar doar dacă exista 

o hotărâre în acest sens a administrației publice centrale. Întrebarea mea e următoarea, 

oameni buni. PSD-ul, pentru că este o discuție politică, până la urmă, PSD-ul are 

Primărie, Consiliul Județean, Guvern, Parlament. Deci, dacă trebuia să modificăm o 

lege, puteau să facă asta parlamentarii  care astăzi dau alte indicații. Deci, astăzi, un 

proiect de foarte mare interes pentru băcăuani nu va cuprinde și acea componentă de 

pasaj subteran CFR și știm cu toții cât de insalubru este, și nu se va atinge nimeni de el, 

și ne vom da jos de pe bicicletă sau cetățenii vor fi în continuare nevoiți să tranziteze 

liniile ferate, riscându-și viața  pentru că niște autorități publice conduse, culmea, de 

aceeași coloratură politică, nu au reușit să colaboreze.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Ministrul Transporturilor din Bacău, ca să 

precizăm. Tot PSD. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -  Da, care se dă cu bicicleta pe șantiere 

nedeschise. Eu vreau să trag un semnal de alarmă aici, domnilor… Nu, șantier care nu 

este dat în folosință. Dar  revenind la subiect, haideți să găsim totuși o soluție locală la 

această problemă. Bun, am înțeles că nu s-a obținut avizul de la autoritatea centrală 

pentru acest lucru, nu se poate realiza din fonduri europene. Dar vă rog, vă rog, în 
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ceasul al 12-lea, să vorbiți cu cealaltă…mă rog, să vorbiți cu liderii dumneavoastră de la 

București și să facem în așa fel încât să trecem măcar pe buget local modernizarea 

acestui pasaj subteran. Pentru că municipalitatea are tot interesul  ca cetățenii din vestul 

orașului să nu mai tranziteze liniile ferate cu sacoșe și cu ghiozdane în spate peste liniile 

ferate, riscându-și viața. Sau bicicliștii. Noi facem, de fapt, un traseu unde bicicliștii se 

dau jos la gară, își iau bicicleta în brațe și apoi continuă traseul până la Centrul de 

Afaceri, la ședințe, aici, sau la locul de muncă, fără vreo logică în spate. Încă odată, 

haideți să discutăm în continuare, să trimitem adrese, să punem presiune pe autoritatea 

centrală și să se întâmple acest lucru  pentru că este un proiect  și m-am uitat în 

documentație. De exemplu, autoritatea publică locală, prin semnătura primarului  își 

asumă că acest proiect, totuși, va avea un coridor neîntrerupt. Întreb eu, cum va fi 

neîntrerupt, în clipa în care tu nu modernizezi și pasajul subteran ? Bun, așa e construit 

orașul. Domnule viceprimar, cu o colaborare cu  autoritatea centrală, cu o discuție și 

dacă nu se putea întâmpla lucrul  acela, puteam noi să punem presiune. Dar, din nou, 

lucrurile acestea nu s-au știut și sunt puse pe ordinea de zi fără a fi menționate în 

expunerea de motive. Și mă bucur că domnul primar a venit aici, pentru că vorbim 

despre acel pasaj subteran care a fost scos din proiectul referitor la coridorul de 

nemotorizate.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule Ghingheș, cu toată stima, 

vedeți că depășiți perioada de patru minute. Mai sintetizat, vă rog. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Îmi cer scuze, dar aș vrea, dacă pot ceilalți 

consilieri din opoziție  să continue discuția și să răspundă și domnul primar. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Am să am o singură intervenție foarte scurtă. 

Domnule primar, sunt sigur că noul ministru al transporturilor care va face parte din 

Guvernul PNL, domnul Lucian Bode, va fi foarte receptiv la propunerea de a se 

reîntregi acest proiect european, inclusiv cu pasajul rutier. Dacă nu a făcut-o ministrul 

PSD, mă refer la pasajul subteran, dacă nu a făcut-o ministrul PSD din Bacău, 

concitadinul nostru, o va face, sunt sigur, proaspătul ministru din Guvernul PNL.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Îmi permiteți să vă răspund ? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Aveți cuvântul, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci, mulțumesc pentru asigurări domnule 

consilier Miclăuș, dar nu vă ascund faptul că, de cât timp stăm cu cereri la guvern, 

domnule director ? De… 

Domnul Director Adrian ANGHEL – Din septembrie anul trecut știu că au fost făcute 

demersuri. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, se află pe masa guvernului și nu s-a întâmplat 

absolut nimic. Vreau să vă spun că solicitările, prima dată  au fost  timp de un an de zile  

discutate cu cei de la CFR, cu Regionala CFR, care, într-un final  s-a strâns Consiliul de 

Administrație și a dat această hotărâre. Așteptam hotărârea Guvernului României în 

continuare și nu mai venea. Problema, în schimb, care se pune, este în felul următor: 

dacă noi nu aprobăm în această formulă, acum, acest proiect, noi riscăm să-l pierdem. 

Eu vă propun ca să-l aprobați în forma…vă propun, dumneavoastră veți decide. Să 

spuneți, domnule director, dacă greșesc. Noi am fracționat acest proiect exact din 
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considerentul de a nu ne trezi că nu este considerat neeligibil. Atât timp cât guvernul nu 

l-a dat, nu puteam să-l includem în acest proiect de refacere. Dacă guvernul se mișca 

atunci când trebuia să se miște și nu trebuia să facem nu știu ce demersuri 

spectaculoase, era o stare de normalitate ca să putem reface întregul pasaj și ca să putem 

circula cu bicicleta pe acolo. Văzând că guvernul nu face aceste demersuri, am scos, 

practic, acest pasaj din proiectul european, lăsăm proiectul european să-și continue 

drumul și, dacă Ministerul Transporturilor ni-l dă, va trebui să găsim o soluție pe 

fonduri proprii…da, o soluție pe fonduri proprii ori, dacă vor fi...următorul exercițiu 

bugetar ne va permite, să accesăm... 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Păi, ne angajăm, consilierii locali PNL, să 

transmitem această solicitare a noastră, a aparatului…a dumneavoastră practic, a 

aparatului  de specialitate din primărie, către Guvernul României care va fi investit 

săptămâna viitoare.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Mulțumim pentru susținere. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Dar vreau să nu rămână o simplă afirmație, am 

nevoie de sprijinul dumneavoastră concret, tehnic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Cu certitudine. Dacă este nevoie, mergem 

împreună să explicăm. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Deci, chiar vă rog, săptămâna viitoare să ne 

puneți la dispoziție toată documentația pentru a fi…sau care deja a fost înaintată la 

guvern. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – A fost înaintată. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Și veți vedea că noi ne ținem de cuvânt. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule consilier, în contextul în care 

dumneavoastră veți avea posibilitatea, mergem împreună cu domnul director Anghel să 

explicăm noului ministru exact toată speța.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Eu sunt dispus să mă deplasez chiar cu domnul 

director la București. Mă deplasez pe banii mei, nu-i o problemă și putem să obținem o 

audiență, sunt sigur.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Deci, domnule primar, aprobăm acum 

modificarea, dar să existe această promisiune că încer…nu că încercăm, că-l facem pe 

fonduri locale. Pentru că nu e vorba doar de bicicliști, e vorba că proiectul arată foarte 

bine. E vorba și de reabilitare pentru pietoni, deci…ceea ce trebuie. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule consilier, ar fi o utopie să nu ne dorim  

să-l facem complet. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Bun, deci ne asumăm asta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Cu certitudine. Și o să vedeți pe proiectul de 

buget al anului viitor această chestiune. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Și încă ceva, poate…mulțumesc frumos 

pentru asta, că eu țin mult la proiectele astea. Poate ne explică…poate ne explică cei 

care astăzi reprezintă respectivul partid care conduce în continuare România sau mai 

conduce, poate ne explică de ce aceste demersuri nu au fost făcute… Nu, nu, nu, la nivel 

național. 
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Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule Ghingheș, cred… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – De ce…nu știu… 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – Deviem puțin de la… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ  - Doamna Breahnă, doamna Breahnă… 

Domnul președinte de ședință Vasile LUCA – …subiect. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ  - Doamna Breahnă, poate îl întrebăm și noi 

pe domnul Șova, pe domnul Benea, de ce n-ați făcut lucrul ăsta ? Sau de ce nu a făcut 

partidul pe care îl reprezentați lucrul acesta pentru băcăuani ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Pentru că trebuia șuntat primarul pe orice cale, 

domnule Ghingheș. Din cauza asta. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – De ce nu a făcut 

Primăria Municipiului Bacău ? Aveți certitudinea faptului că s-au purtat discuții 

active… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți, doamnă consilier, că deja sunteți… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Serios. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sincer, exagerată. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Câte întâlniri ați avut cu 

reprezentanții căilor ferate române ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Vai de mine, zeci. 

Domnul Director Ciprian – Gabriel FANATAZA- Vreo patru – cinci numai eu am 

avut. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Ok. Faceți dovada și 

găsim soluții. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Facem dovada. Faceți dovada că ați susținut 

orașul acesta în ultimii trei ani. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Nici dumneavoastră nu 

mai credeți ce spuneți. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Domnule primar…Domnule primar, noi 

avem niște… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Domnul Huluță. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – …niște oameni aici, eu nu știu de unde sunt, 

ce sunt, dar măcar să nu-i ținem în picioare, pentru că nu-i normal să stăm jos… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Eu le-am adresat 

rugămintea de a lua loc… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Puteți lua loc în sală. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Sunt scaune aici. 

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

proiectului… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Sunteți în timpul serviciului, să înțeleg ? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Îl rog pe domnul secretar general… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Păi luați loc în sală. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule Huluță, domnule consilier, sunt colegi 

de-ai noștri, din aparatul de specialitate al primarului. Uitați-vă la dumnealor. Și-i 

invităm să stea în sală. 

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

rugăm să luați aici, în spate… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Să nu stea în picioare… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Luați loc aici, vă rog. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Sunt locuri aici câte vreți. 

Domnul Director Ciprian – Gabriel FANTAZA – Asta era logica,   probabil, a 

propunerii…asta era logica… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Eu cred că totuși, este normal, dacă ne grăbim 

un pic, să le dăm un răspuns acestor oameni alături de care… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Să nu perturbăm ordinea…Am înțeles. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Facem deszăpeziri, curățăm, spălăm… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Haideți să respectăm ordinea de zi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Măturăm, tăiem pomi. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Rog pe domnul secretar general… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Domnule primar, a 

remarcat foarte corect colegul nostru, domnul consilier Miclăuș, au reprezentant aici în 

sală. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Corect, eu zic să-i dați și afară, doamna 

consilier. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Dar nu-i dau afară, e 

vorba că stau în picioare de atâtea ore. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Așteaptă schimbul doi, așteaptă. Nu sunt în 

timpul serviciului. Așteaptă răspunsuri de la dumneavoastră, doamna consilier.  

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Domnule primar, știți 

foarte bine… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Iar dumneavoastră vă luptați cu primarul, făcând 

rău tuturor. Asta faceți. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ – Foarte frumos, 

domnule primar. V-ați ratat cariera de actor, serios. Știți foarte bine de ce sunt în sală. 

Domnul Consilier  Crețu Cătălin-Bogdan -  Domnule președinte, revenim la ordinea 

de zi sau ce facem ?  

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

Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ?  

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 
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Cu 16 voturi ”pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre nr. 3. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Proiectul nr. 4. 

 

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile Luca 
dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 310 din 20.08.2019 prin 

care a fost aprobata documentaţia tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de 

investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - 

Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE X   

14. MICLĂUŞ DANIEL X   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA X   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 16 - - 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Face parte din aceeași structură de proiect 

european, aceleași tipuri de modificări.  

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 – Serviciul Investiții). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5).  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Cine este pentru ?  

Este cineva împotrivă ?  

Se abține cineva ?  

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE X   

14. MICLĂUŞ DANIEL X   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA X   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   
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Cu 16 voturi ”pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre nr. 4. 

 

 

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile Luca 

dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea rectificării Bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății 

Thermoenergy Group SA Bacău. Domnul Director se află alături de noi și vă poate da 

orice fel de răspuns.  

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 , Direcția 

Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA -  Dacă nu sunt discuții asupra 

proiectului, îl rog pe domnul secretar să expună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –  

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ?  

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 16 - - 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   



   

80 
 

 

Cu 16 voturi ”pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre nr. 5. 

 

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile Luca 
dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  completarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 186/ 

12.09.2014 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a 

Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze completarea Actului 

Constitutiv și actualizarea acestuia. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Doamnelor și domnilor consilieri locali, este 

vorba de proiect de hotărâre prin care se completează Anexa nr. 1 a HCL nr. 186/ 

12.09.2014 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău să voteze 

completarea Actului Constitutiv și actualizarea acestuia. 

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 

Unitatea Municipală pentru Monitorizare). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Trecem la 

procedura de vot secret, mă scuzați. Rog consilierii din sală să fie atenți la buletinele de 

vot față – verso, da, mulțumesc. 

(Se numără voturile secrete). 

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE X   

14. MICLĂUŞ DANIEL X   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA X   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 16 - - 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Stimați colegi, am o întrebare la 

dumneavoastră sau o propunere: dacă doriți să continuăm ședința ? Sunteți de acord să 

continuăm ședința până vom primi rezultatul la vot ? 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- Da, domnule. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Deci putem continua cu proiectul nr. 7 

? Da, mulțumesc. 

 

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

secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind 

completarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 186/ 12.09.2014 și mandatarea împuterniciților 

Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy 

Group SA Bacău să voteze completarea Actului Constitutiv și actualizarea acestuia. 

       Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

                                    

                                     1. Consilieri prezenţi -16 

                                     2. Numărul consilierilor care au votat -16 

 
 

Nr.    

crt. PREVEDEREA CARE S-A  VOTAT 
        NUMĂR VOTURI 

PENTRU  ÎMPOTRIVĂ 

+ABȚINERI 

 NULE 

A. Art.1  Se aprobă  completarea Anexei nr. 1 din HCL 

nr. 186 din 12.09.2014, în sensul completării art. 4.1 

alin(2) ale Actului Constitutiv al Societății 

Thermoenergy Group SA Bacău – Obiecte secundare 

de activitate – cu următoarele activități: 

Cod CAEN Rev.2 Clasa 3311 - Repararea 

articolelor fabricate din metal 

Cod CAEN Rev.2 Clasa 4778 – Comerț cu 

amănuntul al altor bunuri noi, în magazine 

specializate . 

 Art.2 Se mandatează împuternicitii 

Municipiului Bacău în Adunarea Generală a 

Acţionarilor Thermoenergy Group SA Bacău ca în 

Adunarea Generala a Acţionarilor să aprobe 

completările prevazute la art.1 și actualizarea Actului 

Constitutiv în sensul înregistrării mențiunilor la 

Oficiul Registrului Comerțului Bacău. 

S- a adoptat. 

  14      2  0 
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B. ART. 3– Se împuternicește dl. Pavăl Florin – Director 

General al Societății Thermoenergy Group SA în 

vederea efectuării tuturor formalităților de înregistrare 

a completărilor Actului Constitutiv  aduse în prezenta 

hotărâre, precum și actualizarea acesteia.  

S- a adoptat. 

  14       2  0 

ART. 4 – Primarul Municipiului Bacău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin 

împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea 

Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA 

Bacău. 

ART. 5. – Hotărârea se comunică Administratorului 

Public al Municipiului Bacău, Compartimentului 

Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății 

Thermoenergy Group SA Bacău și împuterniciților 

Municipiului Bacău în Adunarea Generală a 

Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău. 

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al 

Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău 

pentru verificarea legalității. 

S- a adoptat. 

  13      2  1 

 

 

 

 

7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile Luca 
dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău 

în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA 

Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună 

Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Este vorba, doamnelor și domnilor consilieri 

locali, în proiectul nr. 7, de mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA 

Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună 

Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Aviz favorabil. 
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Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și 

Unitatea Municipală pentru Monitorizare). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții asupra proiectului, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de 

hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? 

Domnule Scripăț, dumneavoastră cum sunteți, că nu am văzut cum ați votat? Dar nu, la 

proiectul acesta cum ați votat ? Pentru sau cum ? Repetăm votul.  

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ?   

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE X   

14. MICLĂUŞ DANIEL X   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA X   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   
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Cu 16 voturi ”pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre nr. 7. 

 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- Domnule secretar, vă 

aduc la cunoștință faptul că Comisia de validare, în acest moment, nu întrunește 

cvorumul necesar. Suntem prezenți în sală doar doi din cei cinci membri ai comisiei de 

validare. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Votați înlocuirea în comisia de validare… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Avem proiect de 

hotărâre ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Dar Bîrzu unde a ieșit ?  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Blocați activitatea. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Așteptați atunci să se întoarcă domnul Bîrzu… 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ – Da, tot noi o blocăm, 

domnule primar. 

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

doamna Breahnă…doamna Breahnă, eu cred că domnul Bîrzu se întoarce, părerea mea. 

Deci așteptăm până la sfârșitul ședinței, dacă nu se validează, îl scoatem de pe…îl 

supunem la vot la următoarea ședință. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ – PRAVĂȚ- Dar, știți, întreb, deci 

întreb: voturile deschise nu se validează tot cu prezența majoritară, cu cvorumul 

Comisiei de validare ? Nu, întreb.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -…Direct îl… domnul secretar general, dar votul 

secret se numără. 

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

să îndeplinim, să nu avem nici un fel de discuții, domnul Bîrzu, am certitudinea că se va 

întoarce și se va îndeplini…Haideți, continuăm ședința și pe urmă… 

 

 

8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi Domnul Preşedinte de şedinţă Vasile Luca 
dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către 

Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea 

serviciilor publice de producție, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice 

pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii mai 2019 și lunii iunie 2019 parțial. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 16 - - 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Prin prezentul proiect de hotărâre se ia act de 

datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, 

reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, 

distribuție şi furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente 

lunii mai 2019 și lunii iunie 2019 parțial. 

 

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 , Direcția 

Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 

5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Discuții asupra proiectului ? dacă nu 

sunt discuții asupra proiectului, îl rog pe domnul secretar să propună…să supună la vot 

proiectul de hotărâre.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? Domnul Ghingheș împotrivă ? Se abține ? Nu ? Pentru ? 

Deci, cine este pentru ? 

Cine este împotrivă ? Nu avem voturi împotrivă. 

Se abține cineva ?  Cu 16 voturi…cu 15 având în vedere absența domnului Bîrzu. Sunt 

16 acum ? Bun, cu 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   
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Cu 16 voturi ”pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre nr. 8.  

 

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi domnul Preşedinte de şedinţă Vasile 

LUCA dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării preţului 

local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor 

casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la 

bugetul local al Municipiului Bacău pentru  energia  termica furnizata in sistem  

centralizat in  municipiul  Bacau  consumatorilor   casnici  (populatie). 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – mulțumesc domnule președinte de ședință. Prin 

prezentul proiect de hotărâre se află în fața dumneavoastră modificarea prețului local 

pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor 

casnici şi utilizatorilor non casnici și a subvenției unitare acordată de la bugetul local al 

Municipiului Bacău pentru  energia  termica furnizata in sistem  centralizat in  

municipiul  Bacău  consumatorilor   casnici. 

   Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă rog să fiți un pic atenți la acest proiect. 

Deja am fost anunțat că grupul PSD nu va vota. Nu știu dacă site-ul de Facebook sau 

facebook-ul este oficial sau neoficial dar pentru a evita mascarada politică sau diverse 

zone de astea de penumbră sau minciuni, vreau să vă explic un pic despre ce este vorba 

la acest proiect cu mențiunea faptului că…Domnul vice Ștefan îmi permiteți puțin să 

vă explic? E interesant, să știți. Alături de mine se află și domnul director general  dar 

și doamna director economic și vă pot confirma sau infirma cele spuse de mine. Prin 

acest proiect de hotărâre, practic, în urma votului dumneavoastră dacă va fi favorabil 

se va stabili un alt plan tarifar pentru utilizatorii persoane juridice  noncasnici pentru că 

nu este corect să fie în aceeași oală și utilizatorul casnic, deci populația, pe de altă 

parte, utilizatorul persoană juridică, parte dintre aceștia obținând profit. Ar însemna să 

fie practic, să fie o subvenție pentru aceștia. Nu se pune problema sub nici o formă că 

va crește plata, sau taxa, sau într-un fel, sau vreo taxă către populație. Nu va crește 

tariful către populație.  Adevărat, domnul director? Este vorba de o creștere a tarifului 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE X   

14. MICLĂUŞ DANIEL X   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA X   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 16 - - 
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la utilizatorii noncasnici. Creșterea acestor tarife către utilizatorii noncasnici atrage 

după sine o serie de componente financiare în sarcina Municipiului Bacău, nu a 

populației municipiului Bacău, ci în sarcina primăriei deoarece parte dintre utilizatori 

noncasnici sunt școli. Cei care susțin încălzirea centralizată la școli, suntem tot noi, 

Primăria Bacău, prin votul consiliului local. Nu este o susținere din partea populației 

sau o creștere de tarif pentru populația municipiului Bacău.  De asemenea vreau să vă 

aduc în aminte că dumneavoastră, consilierii locali ai municipiului Bacău ați votat 

proiectul de buget BVC - ul lui  Thermoenergy în primăvara acestui an, incluzând aici 

inclusiv această creștere de tarif pentru utilizatorii noncasnici, deci pentru persoanele 

juridice. A vota invers acum ar însemna să contraziceți de fapt proiectul de buget pe 

care tot dumneavoastră l-ați aprobat, dar mai mult decât atât, vreau să vă asigur că nu 

este vorba de o creștere de tarif la populația municipiului Bacău. Este vorba într-adevăr 

de o creștere de cheltuieli pentru oraș, pentru că la o parte dintre acești utilizatori 

noncasnici, discutăm de școli, a căror plată o susținem noi. Domnul director, doamna 

director, este adevărat ce am spus? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- invit pe domnul secretar general 

Ovidiu Popovici să prezinte avizul la proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

există aviz favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, 

Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 

4 și 5).                 
Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- discuții asupra proiectului. Are 

cuvântul doamna consilier Cristina Pravăț. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ – ok. Dacă tot ne 

pomenește domnul primar atât de des în ultima vreme, chiar mult mai des decât o făcea 

când eram în aceeași echipă,  i-aș atrage atenția asupra faptului că ne fundamentăm 

poziția pe faptul că interesul cetățeanului trebuie să primeze în primul rând și pe faptul 

că suntem în plin debut al sezonului rece și date fiind aceste aspecte, grupul politic al 

consilierilor locali PSD își manifestă rezerva în legătură cu oportunitatea acestui 

proiect de hotărâre. Considerăm a fi mai oportun să protejăm buzunarul cetățeanului 

băcăuan și să analizăm posibilitatea implementării unei astfel de măsuri la sfârșitul 

sezonului rece, cum o puteați face de altfel până acum și nu, repet, în acest sezon rece 

în care costurile antrenate de diferite utilități sunt oricum mult mai mari și afectează 

într-un mod considerabil buzunarul cetățeanului băcăuan. Aceasta este poziția 

fundamentată, repet, prin nevoia de a proteja buzunarul cetățeanului băcăuan, nimic 

altceva. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA-  da. Are cuvântul domnul consilier 

Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – nu, era domnul Miclăuș și după aia eu. 

Ridicase primul și na, așa este corect. 
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Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – vrea să aibă ultimul cuvânt colegul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – nu, eu am vorbit destul, să mai vorbească 

și alții. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - domnul Miclăuș, atunci. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – domnul președinte de ședință, vis a vis de 

acest proiect destul de sensibil, aș vrea, pentru acuratețe, pentru a-l completa pe 

domnul primar PSD încă, chiar dacă vorbim de  o creștere, este o creștere de tarif. 

Haideți ca să nu ne mai ascundem după … ne dăm după cireș, este și o creștere a 

subvenției conform tabelului anexat. Adică asta ce înseamnă? Că noi toți la bugetul 

local suportăm la 17 mii de consumatori din municipiul Bacău, aceste creșteri de 

prețuri și vă spun din capul locului, PNL Bacău va vota împotriva acestui proiect, 

motivat de faptul că la baza acestei situații, după cum rezultă și din expunerea de 

motive, determinarea creșterii prețului la gigacalorie și implicit a subvenției este 

datorată creșterii de combustibil gaz, energie electrică și am văzut și forță de muncă, 

ori guvernul PSD, în 2018 când a adoptat Ordonanța de Urgență 114, a condus, după 

cum a recunoscut și doamna Viorica Dăncilă, prin faptul că nu s-a consultat cu 

principalii  actori sociali implicați, a condus la următoare  situație, ca să înțeleagă toată 

lumea: noi prin plafonarea  prețului la gigacalorie, la megawați dacă nu mă înșel, s-a 

ajuns la următoarea situație, în care România din producător de gaz a devenit 

importator de gaz. Dar de unde? De la  GAZPROM, ca să știe toată lumea. Deci  noi 

am ajuns să importăm gaz de la ruși.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - cu toată stima, domnul Miclăuș, 

vedeți că deviați de la subiect.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –nu, este foarte important acest subiect.  În 

noul program de guvernare  al guvernului PNL se specifică foarte clar că noul guvern 

va avea în vedere inclusiv abrogarea acelor dispoziții nocive pentru economia 

românească din Ordonanța 114 și aici fac o referire strictă la gaze și energie electrică. 

Deci, practic, votul nostru astăzi este împotriva inclusiv a Ordonanței 114 care 

urmează a fi modificată. Practic guvernul PSD și inclusiv domnilor de la PSD, 

consilieri locali PSD, faceți parte din același partid și sunteți la fel de vinovați ca și  

guvernul PSD, ca și domnul primar care face parte din PSD, de managementul 

defectuos care a condus la această situație și la…  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - domnul Miclăuș, strict la proiectul de 

pe ordinea de zi. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – …referitor la  prevederile acestei …da, strict, 

strict…. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - da, vă duceți în altă zonă. Nu facem 

politică aici. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –strict, este foarte simplu. Guvernul României 

a adus în această situație societățile de termoficare și dumneavoastră trebuie să găsiți, 

tot PSD – ul, că aveți încă majoritate, chiar dacă vă faceți că vă certați aici în consiliul 

local.      
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - mulțumesc. Ați depășit perioada de 

patru minute. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –nu este treaba PNL-ului, noi, PNL –ul vom 

vota împotriva măririi prețului gigacalorii la serviciile de termoficare către  cetățeni. 

Vă mulțumesc.    

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - dau cuvântul domnului Cristian 

Ghingheș.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –da, mulțumesc. Fac apel în primul rând la 

responsabilitate cu privire la acest proiect de hotărâre pentru că una e să fim populiști, 

cum încearcă să fie unii astăzi și alta este să ne uităm și la ce se întâmplă la 

Thermoenergy, dar și să ne uităm și ce facem  noi din bugetul public și vă rog să-mi 

permiteți două minute să explic ce se întâmplă. În clipa de față municipalitatea acordă 

subvenții nu numai pentru cei care sunt branșați la termoficare și acordă subvenții și 

celor care se încălzesc pe gaz, deci menținem cercul vicios, unul la mână, când noi de 

fapt ar trebui după părerea mea să subvenționăm și să încurajăm cetățenii să se 

branșeze la sistemul centralizat, mai ales că a început să devină funcțional în multe 

zone din acest oraș, pentru că de bine, de rău, acest sistem centralizat trebuie să-l 

ducem în continuare  în anii următori, pentru că nici măcar nu am recepționat lucrările 

pe fonduri europene și dacă îl băgăm în faliment, băgăm în faliment și orașul pentru că 

va trebui să achităm zeci de milioane înapoi la comunitatea europeană în urma 

rezilierii contractului pe fonduri europene. Deci nu trebuie să ne jucăm aici. Deci dacă 

băgăm în faliment Thermoenergy, băgăm în faliment orașul și nu o să mai avem bani 

pentru nimic. Deci asta unul la mână-responsabilitate înainte de populism. Din acest 

populism să știți că face parte și ce ați votat dumneavoastră, domnilor consilieri de la 

PSD, cu subvenția celor ce se încălzesc pe gaz anii trecuți. Bun, mergând mai departe, 

ce se propune astăzi nu este o creștere de tarif la cetățean dar automat, indirect, deci 

noi, toți băcăuanii, vom plăti acele subvenții suplimentare de milioane de lei. Deci tot 

este o creștere la cetățean, bani care nu se vor mai duce în învățământ, în străzi și în 

alte lucruri, se vor duce către acest tarif subvenționat. Deci iarăși și asta trebuie să 

pondereze cumva discuția pentru că alți cetățeni își tot plătesc ce se întâmplă la 

Thermoenergy și vor plăti și mai mult  după aprobarea acestui proiect de hotărâre dacă 

se aprobă. Mergând mai departe, la Ordonanța 114. Bun, Ordonanța 114 a declanșat tot  

felul de chestiuni dar haideți să vedem în primul rând dinozaurul atunci când abrogăm 

Ordonanța 114. Astăzi prețul la gaze este plafonat. Dacă mâine abrogăm plafonarea, eu 

nu știu dacă vom mai avea  bani să plătim gazul la prețuri concurențiale. Eu înțeleg că 

există un lobby imens din partea unor societăți mari care livrează gaz dar să ne uităm 

că băgăm în faliment o grămadă de societăți de termoficare. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –nu, dar putea fi plafonat prețul și la …inclusiv 

la societățile de termoficare. De asta am zis că PSD-ul, domnilor de la PSD, trebuie să 

vă asumați până la capăt. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –păi da, dar banii trebuie să vină de undeva. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –acum ce faceți, stați de o parte? Ați dat OG 

114, astea sunt efectele, … 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - domnul Miclăuș parcă discutasem la 

începutul ședinței pentru o singură intervenție.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – domnii de la societatea de termoficare care 

au dorit să analizăm prețurile, acum stați spectatori, nu vă mai băgați. Asumați-vă.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - o singură intervenție, așa am stabilit 

la începutul ședinței.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –sprijiniți-vă colegul de la PSD. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –eu aș…domnule primar eu aș vota acest 

proiect doar dintr-o perspectivă: 

1. Că nu se majorează prețul la cetățeni.  

Dar a doua perspectivă e următoarea: 

2. Haideți să tăiem subvențiile la celelalte tipuri de încălzire-pe gaz natural și toate 

celelalte și să subvenționăm doar acest…asta-i viața îi spunem mamut, dar trebuie să 

ducem mai departe pentru că sunt niște proiecte europene pe care dacă le stopăm 

plătim zeci de milioane de euro. Deci este o problemă spinoasă acest Thermoenergy 

dar trebuie să-l ajutăm să funcționeze. Eu  din câte înțeleg, rațiunea din spatele 

majorării acestui tarif asta este. Încet, încet începe să intre într-o zonă de minus 

considerabilă și ceva trebuie să facem, mai ales că acest tarif care este aprobat astăzi la 

nivelul municipiului, este cu mult, mult mai mic față de tarifele care sunt pe țară. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - mulțumim domnule consilier, ați 

depășit perioada de patru minute. Are cuvântul domnul viceprimar Dragoș Ștefan. 

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN – mulțumesc, domnul președinte. Aș 

vrea un pic să-i dau o replică domnului Ghingheș și să-i spun că nu sunt cu nimic mai 

buni sau mai răi  cei care se încălzesc de la Thermoenergy față de cei care se încălzesc 

pe centrale proprii, domnule consilier și știți foarte bine ce v-am spus și ieri la comisie. 

E clar că Thermoenergy e o societate care nu pot să zic că e o povară dar oricum este o 

piatră grea care atârnă de bugetul  Municipiului Bacău. Într-adevăr nu putem renunța 

pentru că suntem angrenați în aceste proiecte europene însă trebuie să aplicăm în 

primul rând niște principii economice pentru a ține în viață această societate și profit 

de prezența domnului director aici și așa cum am profitat ieri la comisie și apreciez 

sinceritatea dumnealui. Îmi cer scuze că nu v-am întrebat dar vă întreb astăzi, domnule 

director, care este prețul de cost al gigacaloriei la Thermoenergy și știți foarte bine ce 

v-am spus și ieri  și îmi mențin același punct de vedere din ultimii ani, că 

Thermoenergy, stimați consilieri și cred că ar trebui să înțeleagă și cetățenii 

municipiului Bacău, ar trebui să livreze energia termică la prețul de cost și primăria să 

intervină doar acolo unde trebuie să facă protecție socială, nu să plece din start 

gigacaloria subvenționată de la poarta Thermoenergy. Acesta este un prim pas pentru a 

încerca să eficientizăm cât de cât această societate și vă spun acest lucru pentru că am 

fost în AGA la  Thermoenergy, am discutat cu specialiștii de acolo, cu oamenii de 

management de acolo, cu consiliul de administrație, de acum câțiva ani și cred că este 

un prim pas chiar dacă este o asumare politică domnule primar, să încercăm să vindem 

cu cât producem și acolo unde este nevoie…poate nu este nevoie să subvenționăm 

pentru 17 mii de apartamente, pentru 7,8 mii, pentru că sunt cazuri în municipiul 
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Bacău unde sunt persoane care sunt branșate la Thermoenergy și au venituri mult mai 

mari decât cei care se încălzesc pe centrale termice. Ar fi un prim pas și o soluție ca 

acest serviciu să meargă către eficientizare. Acesta este punctul meu de vedere,  astăzi 

cu părere de rău vă spun că nu voi vota acest proiect pentru că este într-adevăr o 

majorare, iar majorarea o va suporta Primăria Bacău, Consiliul Local, în speță toți 

locuitorii municipiului Bacău, indiferent de modul prin care își primesc agentul termic. 

În încheiere aș vrea să spună domnul director  prețul de cost. 

Domnul Florin Pavăl Director Soc. Thermoenergy Group S.A. – 610 lei.           

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN – mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - are cuvântul doamna consilier 

Cristina-Ionela Pravăț. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu mai…ați impus 

faptul că avem voie la o singură intervenție, eu respect lucrul acesta. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - atunci  are cuvântul domnul Huluță.  

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ –cât de ușor refuzăm o realitate. La ora 

actuală, gândiți-vă, cine își asumă faptul dacă Thermoenergy falimentează? Nu știu 

cine își asumă, că l-am văzut pe domnul Ghingheș la punctul trei, deci  se majorează  

și că dă un 16% sau nu știu cât dă la salarii. Mie tare mi-e teamă că o să rămână 

Thermoenergy fără salariați acolo. Au salariile foarte mici, sunt nemulțumiți și ei 

așteaptă o creștere, poate mai primesc ceva la salariu. Uitați-vă la echipele de 

intervenție. Cineva venea aici și spunea, vis a vis de apă , că 60% din apa pe care o 

primim de la Dărmănești, o pierdem în rețea. Să vedeți ce pierderi  avem în rețele și 

câte spargeri și conducte și echipele stau acolo zi și noapte. Eu nu le spun să le dăm 

salarii de astea, dar să-i respectăm și pe ei. A doua chestiune: atâta timp cât noi facem 

o protecție socială, eu nu aș vrea această protecție s-o facă Thermoenergy că și așa 

gâfâie, nu are nici un fel de cash - flow și acum când cetățenii nu pătimesc o să fie din 

buget. Este sigur că la vară cumpăr car, dar acum asupra iernii ne permitem să se 

blocheze Thermoenergy și să nu  se dea căldură la pensionari, să nu se dea căldură la 

copiii din creșe, din grădinițe ș.a.m.d. și din școlile care sunt arondate? Dar sigur, 

fiecare face ce vrea că aici facem politică în loc să administrăm acest oraș. Eu sunt 

pentru și susțin această chestiune că Thermoenergy nu are nici o vină, faptul că s-a 

mărit prețul la curent electric, că s-a mărit prețul la gaz. Le-a luat, le introduce în baza 

de date și face calculul. Deci nu vine din pierderile pe care le gestionează 

Thermoenergy. Eu sunt pentru această creștere, pentru a salva căldura în oraș și în 

această iarnă și haideți să vedem la 1 ianuarie dacă venim cu un proiect, să vedem ce 

se întâmplă cu Thermoenergy. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – foarte puțin, 20 de secunde în completarea 

colegului meu, este foarte scurt, haideți să vedem problematica. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - păi am stabilit…  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – așa este, eu îl apreciez pe domnul Huluță că 

singurul dintre ADLDE-PSD, coaliția ALDE-PSD care a dat acea Ordonanță 114 își 

asumă astăzi această chestiune. Aici este problema, este vorba de asumare. Guvernul 

PSD a dat OUG 114 care a dus la creșterea prețului gazului, energiei electrice și 
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automat societatea de termoficare vine astăzi și ne solicită votul să creștem aceste 

tarife și subvenții. Da, indirect vom plăti cu toții. Este foarte simplu, PSD-ul ce face? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  -  da, da, mulțumim, domnul consilier. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – PSD – ul se abține și spune că nu este de 

acord cu creșterea prețului. Păi nu, este foarte important. Asumați-vă fraților până la 

capăt, voi ați determinat creșterea, asumați-vă prin vot că aveți majoritate. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - domnul consilier, am stabilit ceva la 

începutul ședinței.        

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – domnul, aici e…              

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –domnul Miclăuș când 

vorbim de Thermoenergy ar trebui să ne uităm cu precădere în curtea PNL. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –altfel e chestiune de asumare, voi ați făcut-

o… 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –știm foarte bine lucrul 

acesta. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –voi votați. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ – Thermoenergy 

=PNL. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –nu, nu . Nu noi am… 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –am ajuns aici … 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –nu, nu noi am dat Ordonanța 114. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –ok. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –și acum veniți în campania electorală și 

spuneți ”domnule, noi nu avem nici o treabă, nu suntem de acord cu…”  

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –vă deranjează?  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –păi trebuia să nu fiți de acord cu OUG 114. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –vă deranjează că 

protejăm …? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - are cuvântul domnul primar Cosmin 

Necula. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –țin să vă mulțumesc pentru aserțiunile 

dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali. S-au spus multe fraze 

frumoase, unele utopice, unele patriotarde, unele populiste, unele deșănțate. Iarăși, 

vreau să vin să așez adevărul acolo unde este el. 

1. Discutăm de asumare. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar asumarea trebuie să 

înceapă de la momentul inițial  al acestui proiect. Ne-am asumat noi toți în acest oraș 

că domnul primar care a fost atunci și vechiul consiliu local va face niște chestiuni 

extraordinare cu acest Thermoenergy, povești spuse doar de dragul atragerii fondurilor 

europene-peste 60 milioane de euro. O poveste deșănțată, fără raționament economic, 

fără nici un fel de calculație, multe minciuni spuse în aplicația care a fost depusă la 

Guvern și multe alte combinații. Acela este punctul de început al acelui mamut care 

consuma sau consumă peste 70 de milioane lei din bugetul orașului nostru.  70 de 

milioane înseamnă enorm, stimați colegi și da, dacă vorbim de asumare, păi să nu 
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uităm că PNL-ul a dus acest proiect, nu dumneavoastră domnul Miclăuș, da, PNL-ul și 

a vândut niște gogoși umflate care acum ni se sparg la toți în cap. Nu PSD –ul. 

2. Evident că primarul e vinovat de toate, eventual e vinovat că și există,  pentru 

mulți, dar din păcate realitățile sunt foarte clare. Creșterile care au survenit în acești 

trei ani de zile, inflația care a crescut, aceste ordonanțe date nu au fost în nici un fel și 

sub o nici o formă gândite în procedeul de asumare sau de echilibru financiar, au fost 

doar niște impulsuri să creștem aia, să creștem cealaltă. Prea puțină gândire și prea 

multă politică. Da și sunt de acord că din păcate pachete fiscale întregi pe care le-a 

promovat Guvernul PSD au fost de proastă sau de prost augur pentru orașul nostru. O 

spun nu de acum, de mult. Pe de altă parte, haideți să ne înțelegem, nu la populație 

crește acest tarif. Nu putem pune pe pragul egalității, haideți să dau un exemplu, 

Compania Aerostar să plătească la fel cu un simplu abonat, același preț la gigacalorie. 

Nu e corect, dar să nu interpretăm acum că se crește tariful la populație în pragul iernii 

și îi pocnește pe unii grija de buzunarul băcăuanilor. Acest Thermoenergy în ultimii 

trei ani de zile a avut o conducere destoinică care l-a dus la capăt, a beneficiat de un 

consiliu local care a acționat într-o stare de normalitate și nu și-a bătut joc populist de 

tarife, de politici și a avut și un primar și un aparat propriu care s-au îngrijit ca acest 

obiectiv să nu cadă în genunchi. Rețelele sunt foarte vechi și la momentul în care PNL-

ul turna pavele nu s-a gândit nici unul la rețeaua principală și am făcut și bypass-uri 

pentru magistrale și acum suntem în situația în care pornim și acea a doua turbină. Am 

făcut o altă conductă de gaz și creștem și producția de energie electrică. 

(Se aude sunând un ceas). 

Chiar dacă sună  ceasul, cui i-a sunat,  să știți că nu mă va împiedica să vorbesc. 

Dincolo de chestiunea asta, oameni buni, vreau să vă spun în felul următor - nu 

creștem tariful la populație, nu mai faceți populisme de astea ieftine că vă doare de 

buzunarul băcăuanilor. Trebuie să creștem la utilizatorul noncasnic și din utilizatorii 

noncasnici, parte dintre ei sunt școli, oameni buni. Tot noi îi subvenționăm. Sunt 

costuri. Sunteți veseli domnilor viceprimari, evident. Nu ați avut niciodată probleme, 

nu ați fost niciodată, habar nu ai domnul Scripăț ce înseamnă negociere pentru gaze. 

Habar nu ai când s-a închis sau s-a deschis turbina. Habar nu ai care erau problemele 

oamenilor de la Thermoenergy. Vii și râzi deșănțat în consiliu. 

(Domnul Viceprimar Scripăț vorbește în afara microfonului și nu se înțelege.) 

Râzi că nu înțelegi nimic și ai stat, cum bine a zis domnul consilier, ”ca ficusul în 

primărie” .                              

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –sunteți ridicol domnule … 

Domnul Primar Cosmin NECULA –da, ficusul sunteți dumneavoastră. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –da, ce să mai discutăm, domnul 

primar? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –dincolo de moneda asta, oameni buni…  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –trebuia să înțelegeți după trei ani că… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –ce să înțelegem domnule, ce să înțelegem?  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –nu vedeți ce ridicol sunteți? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –uitați-vă în oglindă.  
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –nu înțelegeți că e bugetul local. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – uitați-vă în oglindă. V-am mai întrebat o dată - 

care e bugetul municipiului, domnule Scripăț? Ați spus că nu știți. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –nu-l știu, domnule. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- îl știți acum. Cât îi suma? Habar nu aveți în 

continuare. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ –nu creștem taxele dar luăm de la 

bugetul .., dar bugetul local cine e, fraților?…   

Domnul Primar Cosmin NECULA – luăm și într-adevăr avem mai puține străzi. 

Într-adevăr o să avem mai puțin iluminat public. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - domnul primar, am rugămintea la 

dumneavoastră… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –dar trebuie, domnul. Nu vă feriți de adevăr. 

Suntem obligați să susținem acest Thermoenergy, cum bine spunea și domnul 

Ghingheș, dacă nu cumva vrem să ne trezim că o să dăm zeci de milioane de euro 

înapoi pentru că după populismul deșănțat pe care îl afișați unii dintre dumneavoastră, 

falimentați direct acest sistem și atunci o să vă duceți în fața băcăuanilor și o să le 

spuneți că ați blocat orașul pentru mulți ani.     

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - mulțumim, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –eu, nu mă mai întrerupeți, domnul și să vă spun 

și de ce, domnul președinte că știu că vă doare adevărul, dar … 

(Se vorbește în afara microfonului și nu se înțelege.) 

Domnul Primar Cosmin NECULA –la ora 16,00 era orice, domnul consilier. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - ați spus că este o ședință. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - știu că adevărul vă doare, dar nu vă bateți joc 

de sistemele orașului și nu condamnați orașul la un faliment din cauza falimentului 

Thermoenergy. Gândiți-vă la asta. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –  întrucât mi-a fost menționat numele, …  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - chiar vă rog frumos. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – domnule președinte de ședință… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - dau cuvântul doamnei consilier local  

Cristina Pravăț. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - după ce vorbește colega mea vreau să … mi-

a fost menționat numele de către domnul primar și … 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –și nouă ne-a fost 

menționat numele grupului. Domnule primar, nu, voi fi foarte scurtă. Nu noi am adus 

în faliment orașul acesta, nu consilierii locali, dumneavoastră l-ați adus la faliment. 

După trei ani de zile…      

Domnul Primar Cosmin NECULA –nu-i nici un faliment . Uitați-vă…sunteți 

culmea..  

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –unu, și doi … 

Domnul Primar Cosmin NECULA –și culmea sunteți economist și habar nu aveți 

ce-i acela faliment … 
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Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –domnul primar, puteți 

să nu mă întrerupeți? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –nu este nici un faliment doamnă, sunteți 

economist, profesor universitar, habar nu aveți ce e acela faliment, habar nu aveți. V-

am zis, nu-l condamnați… 

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

Domnul Primar Cosmin NECULA –pentru că vreți să falimentați populistic… 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –ok. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –…Thermoenergy. Nu vă jucați cu cifrele… 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ – uitați-vă la 

înregistrarea video domnul primar, la dumneavoastră . 

Domnul Primar Cosmin NECULA –da, mă uit, foarte bine . 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ – uitați-vă un pic și la 

cele afirmate… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –da, filmați-mă, puneți-mă la icoană. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –și doi, ar trebui să vă 

fie măcar milă de colegele dumneavoastră care scriu sute de pagini. Da? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –dar trebuie să vă spun adevărul. V-a luat mila 

față de funcționarii pe care îi înjurați până acum două ședințe. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –pe unii da. Să știți că 

mereu mi-a fost milă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –da, sigur, de unii da, de unii nu și ați decis 

dumneavoastră la partid care sunt buni și care sunt răi, nu? 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –nu am decis, se vede 

cine muncește, domnul primar și cine nu muncește în primăria aceasta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –v-a spus domnul Benea cine muncește și cine 

nu și în favoarea cui. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –nu vă e rușine? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –nu, nu, dar dumneavoastră de ce vă e rușine de 

adevăr? Puteți să vă ridicați să plecați. Scoateți grupul de consilieri PSD din sală.  

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ – domnul Benea nu ne 

spune nimic, domnule primar.   

Domnul Primar Cosmin NECULA –nu vă bateți joc de oraș. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –eu cred că ați început, 

ați început să aveți vedenii. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –aveți o luptă personală cu primarul. Dumneata, 

domnul Benea. Bateți - vă  cu primarul dar nu vă bateți joc de oraș domnule, lăsați 

orașul în pace, mai aveți șase ședințe, șase și scapă orașul și de domnul Benea și de 

dumneavoastră ăștia care îl urmați orbește.     

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –și de dumneavoastră. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - bun, am înțeles… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –asta-i prea puțin important, eul suprem e în altă 

parte. 



   

96 
 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - domnul primar, chiar am rugămintea 

la dumneavoastră să vă limitați discursul. Dacă mai sunt și alți consilieri care nu… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – domnul președinte de ședință! 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  -…nu au luat cuvântul…  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –nu, dar era în replică la ce a spus domnul 

primar, foarte pe scurt, mi s-a menționat și numele  dar e momentul să trecem mai 

departe, dar vreau să fiu foarte bine înțeles. Este o chestiune de asumare. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - scurt. 10 secunde, da? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –noi PNL-ul suntem în opoziție astăzi în 

consiliul local. Coaliția PSD-ALDE care a și dat acea Ordonanță de Urgență 114… 

(Se vorbește în afara microfonului.) 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –nu, nu, mă refeream cine să-și asume astăzi 

răspunderea prin vot. Nu, apropo de populism, dumneavoastră de la PSD faceți 

populisme și induceți în băcăuanilor ideea că nu sunteți de acord cu creșterea prețului 

gigacaloriei în condițiile în care dumneavoastră ați determinat această situație, dar dacă 

vă asumați, ar fi mai bărbătește, ar fi mai ok, mai onest. La noi a fost foarte clar 

poziția, suntem, am fost împotriva OUG 114, suntem împotriva ei și vom lua măsuri 

imediat ce Guvernul PNL va fi investit. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - are cuvântul… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – dar nu bineînțeles cu consultarea…        

Domnul Primar Cosmin NECULA –dar nu vorbiți prin prisma Ordonanței 114 

domnule consilier. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – bineînțeles cu consultarea tuturor actorilor 

sociali și nu se va face imediat.  În cursul anului 2020, uitați-vă în programul de 

guvernare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –de acord cu dumneavoastră cu  Ordonanța 114, 

dar nu faceți politică națională lovind orașul Bacău. Sunt de acord că nu e ok. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – nu avem majoritatea. PSD a creat această… 

ALDE a creat această situație.    

Domnul Primar Cosmin NECULA –arătați-le la PSD că greșesc. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –păi să-și asume și vă pot ajuta.  

Domnul Primar Cosmin NECULA –arătați-le că greșesc și asumați-vă. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - da, da mulțumesc interlocutorilor. 

Dau cuvântul domnului Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – atât voiam să întreb, cât costă Municipiul 

Bacău  această majorare? Bun, la consumatori nu se majorează tariful. Cât ne mai 

costă?  

Domnul Primar Cosmin NECULA –domnul director, vă rog să-i răspundeți 

domnului consilier. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –deci pe bugetul public care este sarcina? 

Domnul Florin Pavăl Director Soc. Thermoenergy Group S.A.- suma de 5 

milioane jumătate. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –pe an. 
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Domnul Florin Pavăl Director Soc. Thermoenergy Group S.A – pe 12 luni. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –mulțumesc. Ok. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - bun. Dacă nu mai sunt discuții asupra 

proiectului rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul 

de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă? 

Se abține cineva? 

Deci toată lumea se abține. A, dumneavoastră și domnii de la PSD împotrivă? 

Abținere? Și pentru cine e? 2 pentru, da? Bun.  

(Se vorbește în afara microfonului.) 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –2 

pentru. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – de aia, că nu avem cum băga în faliment o 

astfel de societate pentru că băgăm în faliment orașul în doi ani de zile.   

Domnul Primar Cosmin NECULA –asta spun și eu. 

(Se vorbește în afara microfonului.) 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –deci puțină răspundere, dar mă rog. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE Plecat din 

sală   

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

  x 

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA 
 

 x 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN 
 

x  

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA 
 

 x 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN x   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU   x 

12. 
LAZĂR DOINA-

EMANUELA 
Absent   

13. LUCA VASILE 
 

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

proiectul nu a fost aprobat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –bun. Permiteți-mi domnul președinte de ședință 

să fac o scurtă mențiune. Vă anunț încă de pe acum și rog aparatul de specialitate să 

înceapă demersurile, peste trei zile vom avea ședință extraordinară având acest punct. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA  - bun. Supun discuției punctul 10 al 

ordinii de zi. 

 

10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi domnul Preşedinte de şedinţă Vasile 

LUCA dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului 

Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea 

Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în 

vederea atribuirii contractului de concesiune servicii: ”Delegarea prin concesionare a 

serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 comune 

limitrofe”. 

   Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA –ce vă spuneam, domnul Ghingheș, apropo de 

acea licitație. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

există aviz favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și 

Unitatea Municipală pentru Monitorizare). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre(1, 2, 3 și 

4) iar comisia de specialitate nr. 5 prezintă aviz nefavorabil.                 
Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- discuții asupra proiectului. Are 

cuvântul domnul…s-a anunțat domnul Cristian Ghingheș, are cuvântul. 

14. MICLĂUŞ DANIEL 
 

x  

15. 
NĂSTASE MARIA - 

RALUCA  
x  

16. PRICOPOAEA ENULA                                          x 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN Ieșit din 

sală 
  

18. STAN GABRIEL   x 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   x 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   x 

 TOTAL 2 3 10 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –da, mulțumesc. Mă uit la componența 

comisiei de licitație. Este vorba de licitația pentru transportul și colectarea deșeurilor 

pe municipiul Bacău pe mulți ani de zile de acum încolo, licitație de zeci de milioane 

de euro. Mă uit la componența comisiei de licitație, trei membrii de la Consiliul 

Județean Bacău, zero de la Municipiul Bacău. Deci o licitație care ne interesează pe 

noi în mod direct, nu are în componența comisiei măcar o persoană din partea 

aparatului de  specialitate, măcar o persoană din partea municipiului. Atâta am vrut să 

constat, drept urmare voi vota împotriva acestui proiect și îi rog și pe colegii mei să 

facă asta, până o persoană din cadrul municipalității își va asuma că va face parte din 

această comisie de licitație. Mi se pare de neacceptat ca noi să nu ne reprezentăm 

interesele acolo. Mulțumesc.    

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- dacă mai sunt discuții? Da, domnul 

Dragoș Ștefan. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN –voiam să văd dacă se poate să 

nominalizăm noi acum sau dacă… domnul secretar, dar văd că nu este. Da, domnul 

Fantaza. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA - domnul din aparatul tehnic , domnul 

Ciprian Fantaza.. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA – Direcția Juridică și Administrație 

Locală –aș vrea să vă spun că dacă dumneavoastră considerați că trebuie o persoană 

din partea aparatului nostru, probabil cineva de la achiziții publice, trebuie reluată toată 

procedura  din cadrul ADIS. Ei au înaintat acest proiect de hotărâre către toți ceilalți 22 

de membrii implicați. Consider că nu vom face altceva decât să mai prelungim  

deschiderea ofertelor, să mai prelungim demararea acestei licitații și acum, domnul 

consilier, nu cred că într-o comisie de licitație cineva își apără interesele. Într-o 

comisie de licitație se aplică legea. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – cred că țineți minte, am discutat asta 

atunci când s-a aprobat documentația pentru licitație și ați specificat foarte clar. 

Haideți să ne reprezentăm interesele, să nu mai lăsăm, că era atunci conflictul, era un 

conflict așa, aici, între executiv și ADIS, haideți să avem și noi un reprezentant acolo. 

Bun, acum înțeleg că s-ar întârzia licitația. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA – Direcția Juridică și Administrație 

Locală –eu vă spun că dacă dumneavoastră considerați în continuare că trebuie 

nominalizată o persoană din partea aparatului de specialitate, veți amâna AGA ADIS, 

veți amâna Adunarea Generală a Asociațiilor…           

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –și implicit licitația. 

Domnul Director Ciprian Gabriel FANTAZA – Direcția Juridică și Administrație 

Locală –și implicit toate procedurile care urmează. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –nu nominalizez dar votul meu va fi de 

abținere pentru că nu sunt de acord cu această atitudine, deci de atunci am discutat 

lucrul acesta. 

(Se vorbește în afara microfonului.) 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –23, noi și 22 de localități. 
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Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – fiecare localitate să-și pună câte un 

om…noi suntem în AGA, putem să controlăm din AGA, avem membru în AGA. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –nu, dar grosul licitației este pentru 

municipiul Bacău. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – ei, nu-i așa.    

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –cantitatea de deșeuri. Ba da, așa este, 

uitați-vă la documentația pe care am aprobat-o acum multe luni de zile în urmă. 

Nu se înțelege (nu s-a  înregistrat). 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ –acum încurcăm și cu gunoiul. Hai să-i 

facem ceva orașului acesta. Eu zic să votăm, să dăm drumul, au venit.. să numim un 

membru în comisie de licitație, nu ne convine, ne ridicăm.     

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

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –atât, o singură intervenție. Observația 

colegului nostru…  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –aveți cuvântul, domnul. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –…este pertinentă, dar pentru a nu bloca 

întreaga procedură, PNL va vota acest proiect de hotărâre dar observația e pertinentă. 

Ar trebui avut în vedere pe viitor, totuși suntem Primăria Municipiului Bacău, nu? 

Municipiul Bacău în ADIS. Nu suntem Buhuși sau nu știu ce comună de pe lângă 

Bacău. 

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

proiectului rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de 

hotărâre.     

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE Plecat  din 

sală   

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

x   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. 
CREŢU CĂTĂLIN-

BOGDAN 
x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   
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 Domnul Ghingheș s-a abținut. 

 Deci cu 15 voturi pentru și o abținere proiectul a fost adoptat. 

 

11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi domnul Preşedinte de şedinţă Vasile 

LUCA dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților 

Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii 

Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de 

Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

avut materialul la mapă, până vine domnul primar luați avizele vă rog frumos. 

(Domnul primar este ieșit din sală). 

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

până vine domnul primar nu ne gândim cum procedăm cu proiectele de pe ordinea de 

zi pentru care modalitatea stabilită de vot este…  

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

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –…votul secret? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

deci ... 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – domnul Bîrzu a anunțat că a plecat la Iași. 

Nu, nu se mai întoarce. 

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN 
 

 x 

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. 
LAZĂR DOINA-

EMANUELA 
Absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL x   

15. 
NĂSTASE MARIA - 

RALUCA 
x   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. 
ŞTEFAN DANIEL-

DRAGOŞ 
x   

 TOTAL 15 - 1 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

deci domnul Bîrzu a anunțat, a plecat la Iași. Această comisie este în primul rând o 

comisie de validare a consilierilor locali. Pe noul Cod administrativ validarea 

consilierilor locali se face la instanța de judecată dar  prevederile legii vechi intră în 

vigoare…ies din actualitate în 2020. Totuși vreau să vă spun că această comisie este de 

numărare a voturilor și nu de validare, astfel încât nu aveți nevoie de un cvorum, sau 

aveți nevoie de o majoritate pentru că nu votați nimic. Acolo nu faceți decât o 

formalitate prin care numărați niște voturi care ele rămân, se consemnează, ca dovadă 

pentru acuratețe și acordarea unei încrederi a partenerilor dumneavoastră. De la 

liberali, pot dumnealor, de exemplu, să-și desemneze un membru astăzi, în ședință. 

Dar nu putem spune că nu putem…        

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

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

dar nu scrie nicăieri în Codul  administrativ că această comisie trebuie să aibă un 

cvorum. Această comisie ocupă efectiv, face o formalitate, din rândul dumneavoastră 

ca să nu fie suspiciuni, pentru că aceste voturile le-am putea număra și noi. Dar ca să 

nu fie suspiciuni din partea dumneavoastră, consiliul local, vin doi- trei membri și 

numără voturile. Deci putem debloca fără nici o problemă această…  

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –știu că e foarte simplu 

ce face comisia de validare dar să știți că membrii acesteia…      

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

dar nu e vorba de validare, e vorba de numărarea voturilor.  

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –muncesc de trei ani și 

jumătate, e mai mult decât munciți dumneavoastră aici, în consiliul local.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

nu. Eu vorbeam de responsabilitate și de impactul juridic.  

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –ok. Domnul… 

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

aveți nevoie de cvorum să… 

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

vorbesc de procesul verbal pe care scrie simplu - Comisie de validare – ok. 

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

vină PNL-ul să-și desemneze un om, îl acceptați toată lumea și numărați niște voturi. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ -  ok, spuneți-mi dacă la 

comisia de validare, cea existentă, știu sigur că a fost numită prin hotărâre de consiliu 

local. 

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

așa este. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ -  ok, păi acum nu mai 

funcționează regula de la domnul Luca? Nu mai funcționează aceeași regulă? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

deci Codul administrativ nu prevede… 
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Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ -  a fost numită prin 

HCL, vă rog să nu mă întrerupeți, da, va fi revocată sau completată tot prin HCL. Nu 

mai funcționează regula de la domnul Luca, de la consiliul de administrație?   

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

înțeleg. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ -  nu poate fi revocat și 

dumnealui? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

doamnă, eu vorbeam că dumneavoastră v-ați referit la cvorum. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ -  deci eu… 

    Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –    
dumneavoastră v-ați referit la cvorum și v-am spus, putem bloca această problemă cu 

desemnarea sau le scoatem de pe ordinea de zi, facem un proiect de hotărâre la 

următoarea ședință. 

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

facem cum este legal.  

    Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –  
v-am explicat. În Codul administrativ…    

    Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –suntem doi din 

cinci. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –  
în    Codul administrativ nu spune nicăieri că trebuie o comisie care să numere 

voturile. Această prevedere a fost inserată de vechea…vechiul Regulament de 

Organizare Și Funcționare a Consiliului Local. În  Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local pe care vi l-am dat spre aprobare și nu l-ați aprobat, se 

poate reglementa și această problemă care acum a rămas în aer. 

(Domnul Primar a intrat în sală ) 

    Domnul Primar Cosmin NECULA – vedeți că iar v-ați dat cu stângul în dreptul. 

    Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

 bun, în 

această situație, azi avem aceste două modalități. În condițiile în care  Codul 

administrativ nu prevede și nu face nici o referire, se referă strict doar la numărarea 

voturilor. Aceste voturi, după ce dumneavoastră le luați și consemnați că sunt în 

număr, rămân acolo în arhivă încă 20 de ani și nu o să vină nimeni să spună că doamna 

Cristina Pravăț împreună cu domnul Dănilă au numărat nouă voturi în loc de zece, 

atâta timp cât în procesul verbal pe care dumneavoastră îl veți face vor fi consemnate 

și vor fi atâtea voturi în spate. 

    Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –domnul consilier 

Daniel Miclăuș, ce părere aveți? Deci vorbim despre o comisie de validare numită 

printr-un HCL, instituită printr-o hotărâre de consiliu local? 

    Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –haideți să ieșim din chestiunea asta. 

    Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –păi nu, din punct de 

vedere juridic, de asta v-am… 
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     Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – o să dăm un coleg. Un coleg de-al nostru 

va   participa la numărătoare, la numărarea voturilor, mă duc eu dacă e nevoie, nu-i o 

problemă și haideți să ieșim…mai avem, la cât am ajuns? Mai avem, la 11, 10, nu? 

     Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –modificăm 

procesele verbale. 

     Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –  da, nu modificăm procesele verbale.   

     Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–      consemnăm acolo cum a spus domnul Miclăuș, nu-i nici o problemă. 

     Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –oricum își asumă președintele de ședință. 

Nu, domnul președinte de ședință? Mergem și numărăm cu toții ca să  nu fie nici o 

problemă. 

     Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

–  eventual puteți arăta fiecare vot la consiliu. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ – nu știu. Eu, la un 

moment dat când va urma următorul proiect de hotărâre de consiliu local care necesită 

vot secret, o să cer o pauză de consultări pentru a consulta și noi Codul administrativ și 

pentru a adopta cea mai corectă soluție. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –haideți doamna Breahnă, serios, până 

acum ați numărat, erați o persoană acolo și v-ați trezit acum. Pe bune. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ – eram patru, cinci. Nu 

am fost niciodată doi. Domnul Ghingheș …  

      Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –e vorba de numărat voturile, hai, 

numărați odată voturile să trecem mai departe.  

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

am fost niciodată doi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-…blocăm activitatea orașului. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –serios, aveți…  

    Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

doamna Pravăț aveți la articolul 139…  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –încep să-i dau dreptate domnului primar. 

Aveți o temă să blocați consiliul local. 

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

articolul 139, doamnă. Vă spun eu unde . Vi-l și arăt. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –știu că cuiva îi este dor de administrația 

locală. Să vină înapoi, să nu mai stea la Bruxelles. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –să candideze.     

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –exact. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –să candideze, să-și asume.  

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

exact aceeași… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –haideți să mergem mai departe . 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – din ciclul ”să blocăm orașul că  avem o 

problemă cu primarul”. Dar nu am vorbit la microfon. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –dumneavoastră să prezentați proiectul 

nr. 10. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –să-l prezint. Gata? 

Doamna Consilier Ionela –Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂŢ –haideți, domnul 

președinte, să continuăm că până la următorul proiect cu vot secret mai e. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –supun discuției punctul 11 al ordinii 

de zi și îl invit pe domnul Primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la 

proiectul de hotărâre. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – proiect de hotărâre privind mandatarea 

împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de 

Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

există aviz favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și 

Unitatea Municipală pentru Monitorizare). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre(nr.1, 2, 3, 

4 și 5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –discuții asupra proiectului. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –colega noastră dorește să ia cuvântul. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –da, doamnă. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE – stimate domnule primar, doamnelor 

și domnilor, o observație. Noi mandatăm membrii AGA să valideze un consiliu de 

administrație format din doamna Ciuhat Delia, domnul Filip Bogdan, domnul Palea 

Valentin și domnul Zaharia Nicolae. Aici aș vrea să vă aduc aminte domnilor din AGA 

că domnul Zaharia Nicolae ar fi trebuit chiar să fie prezent aici-director al SSPM, nu 

este cea mai potrivită persoană să facă parte din consiliul de administrație. După cum 

știți, Rapoartele Curții de Conturi au menționat o mulțime de probleme în cadrul 

acestei societăți, a acestui operator condus de domnul Zaharia. Mai mult decât atât, 

chiar de curând dacă nu mă înșel, chiar ieri a apărut un articol în Ziarul de Bacău prin 

care domnul ..nu, FARBE declară că nu a executat lucrări la intersecția aceea unde a 

fost acel accident nefericit care s-a soldat cu moartea unei persoane iar 

domnul…Societatea de Servicii Publice prin conducerea dumneaei, pentru că presupun 

că dă răspunsuri avizate de acesta, a afirmat că nu a executat lucrări acolo. Poate nu se 

înțelege exact ce am vrut să spun, domnul Zaharia este, după părerea noastră,  într-o 

eroare totală în ceea ce privește managementul Societății de Servicii Publice, face 

greșeli de management extraordinar de mari. Părerea noastră este că nu ar trebui să 

facă parte din consiliul de administrație, nu ar trebui să fie director al acestei societăți, 

ar trebui să fie prezent la fiecare ședință aici și să ne dea explicații în privința activității 
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sale și să clarifice toate aceste probleme care se acumulează succesiv, da, aproape zi de 

zi în jurul acestei societăți. Deci, le atrag atenția membrilor AGA că în ceea cei 

privește pe ceilalți patru membrii nu avem obiecțiuni, dar în ceea ce îl privește pe 

domnul Zaharia Nicolae, avem obiecțiuni de a face parte din consiliul de administrație 

al SSPM. Atât am avut de adăugat și acum dacă aveți dumneavoastră  de spus ceva, 

dacă nu…     

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –are cuvântul domnul primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –  eu nu pot să am opinii despre domnul Zaharia 

nici pro nici contra, atâta timp cât  există o procedură și o societate comercială care s-a 

ocupat cu procedura de selecție în baza Ordonanței 109 privind guvernanța corporativă  

a întreprinderilor de stat, mai mult de atât nu am ce să vă zic.                                          

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE –dacă îmi permiteți domnul președinte, 

numai o scurtă mențiune. La pagina 10   din documentația proiectului, partea a II-a, 

văd că sunt menționate aici, că domnul Zaharia prezintă experiență în monitorizarea 

actului de administrare și conducere datorită poziției ca membru în AGA al unei 

societăți de utilitate publică, prezintă o bună experiență în cadrul unor instituții, 

autorități locale, se încadrează în nu știu ce profile de a conduce…da, am citit toți aici. 

Poate ar fi fost potrivit să fie domnul director aici să ne spună exact ce a condus 

dânsul, ce experiențe extraordinare are, pentru că nu se regăsesc în… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –  o să fie la prezentarea Rapoartelor Curții de 

Conturi și atunci o s-l întrebați. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE –nu, dar știți ce se întâmplă? 

Activitatea  asta pe care o consemnează comisia aici, formată din domnul Chindruș, 

doamna Zamfir și doamna Ilie Diana, nu se regăsește deloc în rezultatele SSPM, 

domnul primar.   

Domnul Primar Cosmin NECULA –  asta-i opinia dumneavoastră. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE – da, este opinia noastră, consemnată 

de Rapoartele Curții de Conturi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –  a dumneavoastră. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE –este opinia noastră, consemnată de 

altfel și confirmată de altfel de Rapoartele Curții de Conturi. Este confirmată opinia 

noastră de ceea ce s-a întâmplat în acea nefericită, ...în acel nefericit accident în care 

SSPM spune că nu a executat lucrări.  

Domnul Primar Cosmin NECULA –  doamna consilier, eu vă propun să nu discutăm 

de accidente sau de componente care țin de cu totul altceva. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE –păi nu, dar rezultatele activității 

acestei  firme, a acestui operator ca să zic așa, condus de domnul Zaharia. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –  dacă vreți, poate reușiți să fiți și dată în 

judecată până la urmă. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE –să știți că eu atât am avut de spus. 

Acum rămâne să trageți dumneavoastră cu toții concluziile, inclusiv domnii consilieri, 

inclusiv membrii în AGA, privind participarea acestui domn la consiliul de 

administrație.        
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –bun. Am luat act de discuția 

dumneavoastră. Bun, dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului,  rog pe domnul 

secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

cine este pentru? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –nu vă supărați, aici nu ar trebuie vot 

secret? E vorba de persoane care sunt numite în consiliul de administrație 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

aici mandatați. Deci dumneavoastră mandatați …  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –bun, dar și înainte am mandatat. Sus, mai 

sus nu mai…  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

împuterniciții din Adunarea Generală…  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –deci la o  mandatarea anterioară pe 

ordinea de zi, am votat secret. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

deci acolo aveați o împuternicire în  persoana domnului Pavăl. Au fost discuții la noi  

în serviciu pe chestia asta. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –și aici împuternicim … 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

domnul Pavăl avea acolo  o împuternicire  specială . 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –și aici împuternicim pe cine este 

reprezentantul nostru în AGA. Cine este?  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

această hotărâre nu privește o persoană și nu-i acordă drepturi unei persoane, ci 

împuternicește AGA să desemneze … 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –nu, reprezentantul nostru în AGA.   

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

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – deci e același regim. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

dar    l-ați ales odată. Nu-l alegeți acum. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ  - eu înțeleg că e vorba de persoane care se 

numesc în consiliile de administrație … 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

deci, modalitatea de vot ați avut-o la începutul ședinței. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ  - bun, ok. Votul va fi în consecință, mai 

ales că domnii nu sunt prezenți și din păcate nu dau socoteală cu privire la multe dintre 

lucrările publice din municipiul Bacău. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – ar fi fost de bun simț să  fie prezenți. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ  - și am avut și astăzi pe ordinea de zi  

facturi pentru SSPM, la rectificare. Unde sunt domnii respectivi? Ne explică domnul 

primar. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – da, pot să vă explic, stimați domni consilieri.     

V-am zis, primarul e vinovat  și de aerul pe care-l respirați sau nu. Lista de invitați, 

scrie foarte clar acolo, i-am invitat, trebuiau să sosească. Din motive probabil 

obiective, nu au ajuns. Urmează să apară.    

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – deci nu sunt prezenți, dar nu e nici o discuție 

că dumneavoastră ați fi vinovat sau nu.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – da, exact. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – PNL va vota împotriva acestui proiect, 

îmbrățișăm opinia colegei noastre Raluca Năstase. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA - rog pe domnul secretar Nicolae-

Ovidiu POPOVICI  să supună la vot  proiectul de hotărâre. 
Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

cine este pentru? Este împotrivă? 

Se abține cineva? 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează:  

 

Nr. 

crt.  
NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. BÎRZU ILIE Plecat din sală   

2. 
BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA-CRISTINA 
x   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA x   

5. 
CREŢU CĂTĂLIN-

BOGDAN  
x  

6. DĂNILĂ GHEORGHE x   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA x   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN 
 

x  

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. 
LAZĂR DOINA-

EMANUELA 
Absent   

13. LUCA VASILE x   

14. MICLĂUŞ DANIEL  x  

15. 
NĂSTASE MARIA - 

RALUCA 
 x  

16. PRICOPOAEA ENULA                                        x   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   x 

18. STAN GABRIEL x   
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Proiectul a fost aprobat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ  - câte voturi au fost pentru? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

10. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ  - și noi câți suntem în consiliul local? 

Doamna Consilier Enula Pricopoaea – e majoritate simplă. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ  - deci suntem 20, trebuie 11 voturi. Păi da. 

Doamna Consilier Enula Pricopoaea – majoritate simplă, la jumătate cei prezenți. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

deci nu privește nici bugetul, nu privește nici patrimoniul. E majoritate simplă. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – e majoritate simplă, da. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ  - da, aveți dreptate.    

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 
majoritate simplă e jumătate din cei prezenți. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –revenim. 

 

 

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi domnul Preşedinte de şedinţă Vasile 

LUCA dă cuvântul  domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a 

statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

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

Doamnelor și domnilor consilieri locali, sper să puteți totuși să depășiți politicianismul 

și să vă gândiți totuși la oraș. Prin prezentul proiect de organigramă vă dau două 

elemente. Unul de natură juridică, legală, respectiv obligația statuată în Codul 

administrativ  ca în urma modificărilor efectuate prin prisma Codului administrativ să 

existe un update  și o punere de acord a acestui Cod administrativ cu organigramele 

UAT - urilor. Acest termen este de 120 de zile. Este obligația legală a consiliului local 

de a adopta acest proiect de hotărâre inițiat doar de primar. Din acest punct de vedere, 

țin să vă precizez obligația dumneavoastră legală de a  adopta în termen de 120 de zile 

prezentul proiect, pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să vă prezint noutățile concrete 

ale acestei organigrame care în momentul de față, după cei trei ani în care au fost tot 

felul de schimbări la nivelul actului administrativ, a celor care decid, a directorilor, a 

șefilor de servicii din primărie, s-a reușit cristalizarea acestei organigrame care să aibă 

trei vectori mari de direcție. În primul rând prin această organigramă vom găsi soluția, 

sau vom găsi soluția de alocare de 62 de posturi noi pentru direcția care este condusă 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. 
ŞTEFAN DANIEL-

DRAGOŞ 
 x  

 TOTAL 10 5 1 
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de domnul director Șolot –Direcția de Salubritate. 62 de posturi noi pentru oameni care 

fac curățenie în oraș. Pe de altă parte, discutăm de înființarea acelui serviciu de 

învățământ care să concretizeze și să strângă absolut toate problemele unităților de 

învățământ, dar dincolo de acest aspect să și  coordoneze execuția bugetară a celor 19 

milioane de lei pe care i-am alocat pentru sistemul de învățământ. Vă dau un exemplu 

de ce trebuie în continuare coordonat și nu cred că este o soluție în toate cazurile,  

alocarea financiară de sume către unitățile de învățământ pentru ca ulterior acestea să 

le poată cheltui. Lipsa de experiență a unor manageri duce la o etapă în care banii 

publici rămân necheltuiți și atunci va trebui să facem în sistem centralizat acele 

achiziții sau acele investiții, așa cum am făcut programul claselor zero sau clasa  a V-a 

. Dincolo de aceste aspecte, mai avem o serie de cerințe cu privire la o serie de proiecte 

europene. Înființarea unor posturi rezumate de digitalizarea primăriei, proiect 

european, dar și de Centrul de Informare Cetățeni. Toată legătura pe care o vor avea de 

acum încolo cetățenii municipiului Bacău cu primăria va fi făcută prin intermediul 

angajaților de la Centrul de Informare Cetățeni, de la Dispeceratul Urban sau de la 

Dispeceratul Telefonic. Sunt posturi special destinate pentru acești oameni. Pe de altă 

parte, sunt o serie de modificări care aduc posibilitatea unei optimizări în cadrul 

funcționării primăriei, vă dau ca și exemplu dispariția Direcției de Patrimoniu și 

desprinderea acesteia în trei entități: partea de contracte și verificarea juridică la 

Direcția Juridică, partea de execuție bugetară efectivă, de încasări de debite, la Direcția 

Economică și partea de reamenajare și de conservare în cadrul Direcției de 

Administrare la Serviciul Fond Locativ. Stau la dispoziția dumneavoastră pentru orice 

fel de întrebare, atât eu cât și colegii mei, domnul Director Barbu, domnul Șef Serviciu 

Barbu, dar și domnul Director Șolot care este principalul beneficiar între ghilimele, să 

spunem așa, că principalul beneficiar este orașul Bacău și cetățenii municipiului 

Bacău, dar principalele transformări de posturi se află în direcția domniei sale. De 

asemenea…(nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)…care nu există. De 

asemenea, am să-l rog și pe domnul președinte  al sindicatului, domnul Anasie să-și 

spună punctul de vedere cu privire la această organigramă dar și cu privire la riscurile 

de a nu organiza, de a nu avea această  organigramă. De asemenea, rog pe domnul 

Director Șolot să ne spună ce înseamnă să nu adoptăm această organigramă, cum de 

asemenea am să-l rog și pe domnul secretar să ne precizeze în clar, poate auzind din 

gura secretarului unității administrativ-teritoriale, va fi mai credibil. Doamnelor și 

domnilor consilieri locali, aștept întrebările dumneavoastră cu privire la acest proiect, 

nu un vot dictat de vreun șef de partid sau de vreun populism ieftin. Vă mulțumesc. De 

asemenea, voi da citire, îmi cer scuze doamna consilier, domnul președinte, unui 

amendament cu privire la proiectul organigramei, dar amendamentul, nu-l pot 

prezenta, îl prezint înainte sau… 

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

da, puteți.      

Domnul Primar Cosmin NECULA –mai curând o îndreptare de eroare materială. 

Am să-l întreb pe domnul director, pe domnul Șef Serviciu Barbu să citească acest 

amendament pe care eu mi-l însușesc. 
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Domnul Ion BARBU – Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ – în urma discuțiilor care au avut loc inclusiv ieri în cadrul comisiilor 

de specialitate ale consiliului local, am făcut o serie de propuneri de modificare: în 

primul rând modificarea denumirii Serviciului Școli, Învățământ, Cultură și Culte din 

cadrul Direcției de Dezvoltare și Fonduri Europene, în Serviciului Școli, Învățământ și 

Infrastructură. Propunem de asemenea modificarea denumirii Compartimentului 

Tineret și Sport din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni în Compartiment 

Tineret, Sport, Cultură și Culte. În cadrul Serviciului Tehnică Legislativă, Organizare 

Alegeri și Registrul Agricol propunem următoarele modificări: un post funcție 

contractuală de la Compartiment Relații și Proceduri Consiliul Local și Arhivă din 

cadrul Serviciului Tehnică Legislativă, Organizare Alegeri și Registrul Agricol ocupat 

în prezent de domnul Caleap Florin, se va muta la Serviciul Școli, Învățământ și 

Infrastructură din  cadrul Direcției de Dezvoltare și Fonduri Europene. În cadrul 

Direcției de Dezvoltare și Fonduri Europene propunem următoarele modificări: un 

post funcție publică de execuție de consilier, grad profesional superior, se mută la 

Serviciul Tehnic - Investiții la Compartimentul Fonduri Europene; un post funcție 

contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad profesional I A se mută de la 

Serviciul Tehnic – Investiții la Compartimentul  Fonduri Europene, un post funcție 

contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad profesional I S se mută de la 

Serviciul Tehnic – Investiții la Serviciului Școli, Învățământ și Infrastructură, un post 

funcție publică de consilier  gradul I profesional superior  ocupat în prezent de d-na 

Grădinaru Lucreția se mută de la Serviciul Școli, Învățământ și Infrastructură la 

Serviciul Tehnic – Investiții, un post funcție publică de execuție de consilier clasa I, 

gradul profesional superior se mută de la Serviciul Școli, Învățământ și Infrastructură 

la Unitatea Municipală pentru Monitorizare, un post funcție publică de execuție 

vacantă de consilier, nou înființat, clasa I, grad profesional asistent se mută de la 

Compartimentul  Fonduri Europene din cadrul Direcției de Dezvoltare și Fonduri 

Europene la Compartimentul Tineret, Sport, Cultură și Culte din cadrul Serviciului  

Tineret și Informare Cetățeni. În cadrul Serviciului Administrare Piețe din Direcția 

Comercială va avea loc următoarea modificare: postul funcție contractuală de execuție 

de inspector de specialitate, grad profesional III S, ocupat în prezent de Munteanu 

Gheorghe, se corectează în funcție contractuală de execuție de inspector de 

specialitate, grad profesional I S. 

Acestea sunt modificările propuse prin amendament ca urmare a unor discuții care au 

avut loc în cadrul analizelor efectuate la nivelul aparatului propriu și ca urmare a 

observațiilor și obiecțiilor în cele două comisii de specialitate în care am fost prezent 

ieri.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –domnul Barbu, două secunde, dacă îmi 

permiteți, domnul președinte? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –numai puțin, să luăm avizele. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –câte modificări sunt, pentru că am încercat 

să îmi notez aici cu săgeți, cu astea și nu am reușit să țin pasul. Câte sunt?   
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Domnul Ion BARBU – Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ- dau un…  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –păi nu, la ora asta câte sunt? Nouă ne 

cereți votul pentru organigramă, noi nu știm de fapt câte modificări sunt. Adică eu am 

în față organigrama, ați venit, ați mutat diverse părți…   

Domnul Primar Cosmin NECULA –în urma discuțiilor din comisii, domnul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –păi da. Aveam rugămintea să veniți cu 

aceste modificări, să ne puneți în față organigrama actualizată, cu roșu menționat ce s-

a modificat, ca să nu fac eu săgeți aici, să nu mai înțeleg nimic, că eu nu mai știu ce 

votez acum, deci nu mai știu. Deci, vă rog să veniți cu tabelul actualizat, să-l puneți pe 

masa tuturor consilierilor și apoi să votăm în cunoștință de cauză. Deci, ce ați făcut 

dumneavoastră mai înainte, e vot, e vot, e vot orb, asta ne cereți. Asta ne cereți, 

domnul primar, vot orb. Eu nu am înțeles, adică eu am încercat să țin aici cu săgeți, cu 

astea, dar nu am putut.  

Domnul Primar Cosmin NECULA –e modificare de stat de funcții, nu de 

organigramă.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –păi câte, că am auzit prea multe și nu am 

putut ține evidența. Nu am putut. Câte sunt? 

Domnul Ion BARBU – Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ-șase, șapte, opt, nouă, zece, unsprezece.   

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –da, nu-mi ies la calcule. Eu am zece aici. 

Deci, nu, nu pot să urmăresc așa ceva. Mie îmi trebuie tabelul în față. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – am și eu o întrebare punctuală - de ce nu ați 

venit și cu un Regulament de Organizare și Funcționare cum era normal și cum ați 

venit la proiectul următor, imediat următor? 

Domnul Primar Cosmin NECULA –acela trebuia în 60 de zile,  l-ați respins, nu ați 

mai făcut vreo propunere pe el, de ce l-ați respins. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –da. Cu scuzele de rigoare invit pe 

domnul secretar general Nicolae-Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate la 

proiectul de hotărâre.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

există și este favorabil. 

Compartimentele  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și 

Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 

4 și 5).                 
Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –discuții asupra proiectului. 

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

În conformitate cu articolul 126, aliniat (d) din Codul administrativ votul defavorabil 

sau nefavorabil trebuie argumentat. Am să vă rog frumos ca cei care au dat acest vot 

să-și prezinte punctul de vedere.  



   

113 
 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –are cuvântul domnul consilier 

Ghingheș. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –votul trebuie susținut. Avizul, stimate domn. 

Avizul, nu confundați. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE –  domnule președinte, am ridicat mâna 

de trei ori până acum.  

Domnul Primar Cosmin NECULA –avizul,  stimate domn. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –nu. Domnul primar are dreptate. Avizele 

comisiilor de specialitate trebuie explicate și după aia trecem și la … 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – … (nu se înțelege, se vorbește în afara 

microfonului.) 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

domnul Scripăț nu a înțeles încă dar … 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –deci votul comisiilor trebuie explicat.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

avizul… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –avizul, da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

avizul comisiei trebuie… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – președintele de comisie trebuie să explice…  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

exact.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –dar Codul administrativ… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

dar rar și ca să înțeleagă toată lumea. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –da, da, da.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –comisia nr. 1. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –…argumente. La comisia juridică am avut 

argumente destule. Vă rog. 

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE –  păi sunt argumente. Haideți să  le… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – comisia 1. 

Domnul Primar Cosmin NECULA –vă rog. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –exercitați-vă funcția de președinte al 

comisiilor. 

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

se mai întoarce doamna Pravăț? Păi până se întoarce haideți, luați celelalte comisii. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –a primit telefon de la partid și e mai 

important decât… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –următoare comisie. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –trecem la comisia nr. 2. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 
comisia nr. 2. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –doamna Pricopoaea. 



   

114 
 

Doamna consilier Enula PRICOPOAEA-din punctul nostru de vedere, votul, 

numărul de voturi a fost nefavorabil și cu abțineri, întrucât considerăm că a fost foarte 

scurt timpul alocat pentru a studia această organigramă. Eu nu am înțeles din această 

organigramă stufoasă care este cea prezentă, care este organigrama actuală și ce 

modificări se aduc la această organigramă și ce servicii se mută, pentru că dacă aș fi 

avut și organigrama care este în momentul acesta, aș fi putut să fac o paralelă  ce 

modificări se fac. Eu din.. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-doamna consilier, îmi cer scuze, dar nu 

modificăm, facem una nouă. 

Doamna consilier Enula PRICOPOAEA-faceți una… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-2. Aveați pe site-ul instituției în care activați și 

dumneavoastră, ca și mine, de trei ani de zile, această organigramă. 

Doamna consilier Enula PRICOPOAEA-eu nu sunt de trei ani de zile, domnule 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-îmi cer scuze. 

Doamna consilier Enula PRICOPOAEA-așa, nu este și efectiv nu am putut, chiar 

dacă aș fi votat eu să zicem, pentru că ceilalți au votat împotrivă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-îmi cer scuze, termenul scurt e termenul de 5 

zile, statuat tot în lege. 

Doamna consilier Enula PRICOPOAEA-corect, domnule primar. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-cel puțin. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-calendaristic sunt 7. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-cel puțin. 

Doamna consilier Enula PRICOPOAEA-cel puțin. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-7, din punct de vedere calendaristic. 

Doamna consilier Enula PRICOPOAEA-deci eu am considerat că este mult prea 

stufos, eu nu am înțeles din el nimic, deci nici n-a venit nimeni la comisie să ne explice 

și nouă sau … 

Domnul Primar Cosmin NECULA-ați solicitat și n-a venit nimeni? 

Doamna consilier Enula PRICOPOAEA-am discutat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu, ați solicitat pe cineva și n-a venit? 

Doamna consilier Enula PRICOPOAEA-nu, recunosc că nu am solicitat. Dar din 

punctul meu de vedere este foarte stufos și domnule primar, cu tot respectul, aceste 

modificări, această organigramă eu cred că este cam tardiv făcută, dar acesta este 

votul, îl susțin în continuare, este nefavorabil. Considerăm că este foarte stufos,  

n-am înțeles nimic din el. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-Comisia nr.3? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-îmi cer scuze, știți trebuie să răspund, că  mi-a 

zis doamna consilier, mi-a zis ,,domnule primar, de asta nu fac”… 

Acum eu trebuie să răspund. Deci, haideți să ne înțelegem, oameni buni, de niște 

chestiuni. Nu că e așa, că așa îmi spune domnul Benea. Dacă așa îmi spune legea că 

trebuie să modificăm în 120 de zile, modificăm în 120 de zile. Haideți să gândim cu 

propria noastră minte, nu cu ce ne spune baronul de Bacău. Mai mult decât atât, orice, 
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absolut orice  modificare de organigramă este stufoasă, este complexă. Nu-i, nu e o 

chestiune simplă, dar pe care eu sunt obligat să o prezint în termenul legal, 5 zile e 

ședință ordinară, iar dacă privim din punct de vedere calendaristic 7 zile. Mai mult 

decât atât, niciodată nu este prea târziu pentru a îmbunătăți serviciile pentru cetățenii 

municipiului Bacău. Pentru că această organigramă, că nu veți mai fi dumneavoastră, 

că nu vor mai fi alții, nu contează. Ea este tot în favoarea cetățenilor din municipiul 

Bacău. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-da, mulțumim, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- vă mulțumesc, domnule președinte. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-Comisia nr.3, doamna Dragomir, vă 

rog. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR-da, așa cum a spus și colega mea într-adevăr 

nu am avut timp să o parcurgem dar problema este că noi l-am invitat în comisie pe 

domnul Barbu… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-și n-a venit? 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR-și l-am întrebat de ce nu avem trecut în 

această organigramă și Căminul de Persoane Vârstnice, care într-adevăr are o 

personalitate juridică? Ce se întâmplă cu această instituție? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-bun, haideți, iarăși revenind la povestea, n-am 

înțeles. Noi discutăm de organigrama Primăriei Municipiului Bacău, nu de Creșe, nu 

de Căminul de Bătrâni, nu de Poliția Locală, nu de Direcția de Asistență Socială. Pe 

schema respectivă dacă apare sau nu apare nu e important, pentru că este importantă 

doar Primăria Bacău, pentru că e organigrama Primăriei Bacău. Căminul de Bătrâni, 

dacă vrea să-și facă o organigramă, vine în fața dumneavoastră și vă prezintă. Următor, 

ulterior acestui proces, doamna consilier, Direcția de Asistență Socială vine personal, 

prin intermediul doamnei director și vă prezintă modificare de organigramă. Deci, 

acesta nu este un argument care să subziste. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR-da, dar având în vedere că noi am văzut pe 

organigramă Direcția de Asistență Socială, deci este trecută. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-ați văzut pe desen. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR-Poliția Locală. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar vă repet, e organigrama Primăriei Bacău. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-păi, dar D.A.S.-ul e trecut, domnule primar, în 

organigramă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-așa-i și cred că domnul Barbu ar trebui să-și 

asume împreună cu colegii dumisale această eroare. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-și urmează și… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-mai bine să nu fi trecut pe niciunii, că erau 

discuții doar de organigrama Primăriei Municipiului Bacău. Dar nu discutăm de alte 

structuri, ci discutăm doar de organigrama primăriei. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR-da, dar celelalte structuri sunt trecute pe 

organigramă. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA-repet, încă o dată. Nu fac obiectul acelui desen 

aceste alte structuri. Discutăm doar de Primăria Bacău, organizarea Primăriei Bacău. 

Uitați-vă doar la aceste pătrate că astea-s importante. Nu vă uitați pe aici. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

alea sunt consiliul local. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-alea sunt la consiliul local. Nu discutăm de 

instituțiile subordonate consiliului local. De instituții subordonate consiliului local 

discutăm când cer dumnealor acest lucru. Astăzi avem două. Una, doamna directoare 

de la Direcția de Asistență Socială își modifică o serie de componente la organigramă. 

Mai încolo, dacă nu mă înșel este Regulamentul de Organizare și Funcționare de la 

Creșe, nu, nu le amestecăm, n-au nici o legătură. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR-pentru faptul acesta am luat act și am dat 

nefavorabil. Ne cerem scuze. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –

președintele poate să vorbească, dumneavoastră la discuții. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-vă rog să-mi permiteți, domnule 

președinte și eu am dat vot nefavorabil. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-s-au terminat comisiile? După aia. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-terminați comisiile și pot să vorbesc și 

eu. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-asta-i. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-Comisia de specialitate nr.4, domnul 

Gabriel Stan? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

închideți microfonul domnul Scripăț, vă rog. Vă mulțumesc! 

Domnul Consilier Gabriel STAN-vă salut pe toți și încep prin a-mi exprima un punct 

de vedere. Vreau să vă spun că ceea ce urmează acum în a vă explica e, ține de 

conștiința proprie și de interpretările personale. Sunt martori aici foarte mulți colegi 

de-ai mei, acesta a fost un proiect al administrației noastre, îmi permit să spun asta, 

încă de la începutul preluării mandatului. Au fost foarte multe discuții chiar în primele 

săptămâni, în primele luni, eu zic justificate, care urmăreau o modificare a 

organigramei municipalității Bacău, în beneficiul eficientizării actului administrativ, 

politico-administrativ. La un moment dat, recunosc, n-am mai fost atât de preocupat de 

acest aspect, probabil că au fost foarte multe lucruri de tip birocratic, s-a reclamat și eu 

cred că cu bună știință, faptul că Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu a 

reacționat întotdeauna la propunerile municipalității băcăuane. Într-o bună colaborare 

cu domnul primar am vizualizat mai multe variante, apoi nu a mai fost cazul. Acum 

înțeleg că suntem puși sub imperiul timpului, în 120 de zile trebuie să aprobăm, să 

validăm o organigramă. De această dată se pare că administrația sau, scuzați-mă,  

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a funcționat impecabil, până acum nu s-a 

putut. Nu pot, nu-mi permit, pentru că nu sunt specialist și nu vreau să fac o disecție a 

organigramei, pe atribuții, pe structuri și așa mai departe. Dar cred că este intempestivă 

situația și de aceea Comisia 4 dă aviz nefavorabil.  
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Cred că trebuie să ne aplecăm, așa cum nu am făcut-o în ultimii trei ani și jumătate, 

asupra noii organigrame, pentru că noi peste puțin timp vom ieși din mandat și  vom 

lăsa moștenire această organigramă viitoarei administrații. Nu va mai fi aceeași 

administrație și nu vorbesc neapărat de persoane, de funcțiile de primar, sau de 

viceprimar. Cu siguranță va fi o altă structură a consiliului local, municipalitatea va 

funcționa într-o altă paradigmă și vom ajunge ca din șase, sau din opt în opt luni să 

schimbăm o organigramă. Cred că adoptarea unei organigrame este și un proiect 

politic foarte, foarte important. Unul administrativ și unul politic. De asemenea cred că 

avem nevoie cu toții de răgaz. De mai mult răgaz. V-am spus, ceea ce pe mine mă miră 

foarte tare că în primele șase luni de mandat cu toții am fost cuplați în acest proiect, 

toată lumea și-a dorit o schimbare a organigramei, aceasta neînsemnând o lezare a 

statutului profesional și a intereselor tuturor angajaților municipalității  de la primar 

până la portar. Cred în continuare că nu s-a lucrat eficient și nu s-a făcut ce trebuie. 

Proiectul, cred că a fost abandonat undeva în sertarele primăriei, nu identific biroul și 

nu asta mă interesează și acum sub incidența legii scoatem o organigramă. Să știți că 

am fost dedicat acestui proiect. Vă vorbesc sincer. Am documente, am mail-uri 

arhivate, am corespondență. Am dorit sincer să mă implic și să vin în sprijinul acestui 

proiect în sensul benefic pentru toți, începând de la angajații primăriei până la ultimul 

cetățean al municipiului Bacău. I-am sugerat la un moment dat domnului primar să 

punem în anatemă, dacă vreți, în comparație, organigrame ale unor sectoare din 

București, a unor municipii. Discuțiile s-au pierdut, eu am avut alte preocupări, sigur, 

am intrat cu toții în acest vortex al administrației din care se pare că nu mai putem ieși. 

Domnul director Barbu zâmbește și cred că o face cu subînțeles, domnia sa are o lungă 

și vastă experiență pe care o respect, în zona aceasta. Cred că este, dacă vreți, părintele 

organigramei, știți că se vorbea la un moment dat în România de părintele Constituției, 

Dumnezeu să-l odihnească, corect, cred că domnul director Barbu este părintele 

organigramei și apreciez asta, v-am spus, eu am un singur mare semn de întrebare, de 

ce n-am fost capabili trei ani și jumătate să facem organigrama, acum a venit o lege în 

iulie și o facem. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule președinte, iarăși mi s-a pronunțat… 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-da, puteți vorbi, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-vă mulțumesc mult. Bun, haideți ca să ieșim din 

paradigma baronului local de Bacău, care lansează, vehiculează obstinent, cu 

obstinație, pe aceeași temă. Că n-am făcut-o, că trei ani de ce n-am făcut-o, că acum o 

facem prea pe picior. Eu am înțeles, unii dintre dumneavoastră și-au însușit ca pe Tatăl 

nostru ce spune ,,tătucul”. Să știți că nu tot ce spune ,,tătucul”o să vă ajute în viață sau 

face bine orașului. În trei ani de zile, parțial unii dintre dumneavoastră alături de mine, 

parțial unii urmărind doar un interes propriu, nu mă refer la domnul consilier care 

tocmai a vorbit, am căutat soluții pentru a eficientiza și pentru a avea oameni capabili, 

care să poată să ducă la capăt o serie de misiuni. Slavă Domnului, prin concursuri și 

prin recrutare, din punct de vedere legal făcută, organigrama, sau în fine, Statul de 

funcții al Primăriei Municipiului Bacău s-a schimbat în proporție de 90%. Și Slavă 
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Domnului că am găsit și oameni capabili, doamna director Zamfir, domnul director 

Șolot, sunt doar două exemple, domnul Barbu și mulți alții.  

Haideți să nu uităm și să nu fim ipocriți. În fiecare an, când începeam discuția pe 

organigramă cu ,,părintele organigramei “, mă trezeam cu o nouă trăsnaie de la 

Guvernul României care mai arunca în aer, ba salariul minim, ba coeficienții, ba nu 

mai știu ce. Și-l văd acum pe domnul director Fantaza, un alt câștig, din punctul meu 

de vedere, pentru Primăria Municipiului Bacău, chiar dacă unii nu sunteți de acord. 

Sunt multe alte persoane pe care nu le-am nominalizat și sunt la această masă și sunt 

un câștig pentru acest oraș. Acesta a fost principalul obiectiv, să avem o resursă umană 

de calitate. Pentru că, tot pentru propria dumneavoastră informare, domnule consilier 

local, domnule director adjunct al Colegiului Economic Ghica, țin să vă informez că 

resursa umană într-o primărie e cea mai importantă, nu schema organigramei. Mai 

mult decât atât, prin dispoziția primarului, dispoziție scrisă sau verbală, angajații pot 

da o serie de, pot efectua o serie de activități și atribuții pe care și le-au făcut atât cât au 

putut ei. Dar într-un balet financiar pe care l-am suportat la nivelul resurselor umane în 

trei ani de zile, un balet financiar și un dans, o țopăială fiscală a Guvernului P.S.D., în 

ultimii trei ani de zile a fost foarte greu să se întâmple acest lucru. Dar vreau să 

terminăm o dată cu această minciună. Cu această utopie. Că de ce n-am făcut-o trei ani 

și o facem acum? Dar de ce nu și-a făcut-o și consiliul județean și a făcut-o acum? Sau 

o lăsase cumva Zeul suprem și trebuia dusă până la capăt așa cum a spus? 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-domnule primar, cu toată stima pentru 

dumneavoastră, așa, vă rog să sintetizați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul președinte, eu sunt dator să răspund la o 

serie de acuzații venite din zona publică, transpuse și în zona privată… 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-ne spuneați că la ora 15.30 ar trebui 

eliberată sala. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-să știți că nu vă ajută și nu vă fac puncte, tot or 

să încerce să vă dea afară dacă mai fluierați prea tare în biserică. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-lăsați.. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-știu, o să vă las. Dar realitățile au fost în felul 

următor, 90% din top managementul primăriei este altul, sunt oameni noi, nu doar pe 

posturi de conducere ci sunt și pe posturi de execuție, acum am găsit soluția, sperăm, 

poate dă Dumnezeu să ne stabilizeze totuși financiar și politica fiscală și dacă aveți 

posibilitatea, doamnelor și domnilor consilieri locali, domnul profesor Stan, mă 

adresez cu preponderență dumneavoastră, dacă puteți face un bine băcăuanilor mâine, 

nu mai amânați șase luni  că așa vi s-a dat ordinul de la partid și nu încercați să vă 

găsiți argumente după care să vă ascundeți. Vă mulțumesc. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA- Comisia nr.5, domnul Laur Șova? 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-mulțumesc, domnului președinte. Nu voi 

pronunța numele omului-instituție, să numai stăm jumătate de oră aici. În Comisia 

nr.5… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-nume bune, ca de obicei.  

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-în Comisia nr.5… 
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Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-al Generalului Șova. Vă rugăm să fiți mai 

operativ. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-în Comisia nr.5… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-haideți, domnule consilier, dați-vă cu părerea. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-îmi dați voie? Îmi dați voie? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-mulțumesc frumos. Nu? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu, că am auzit la domnul Benea ce urmează să 

spuneți. Nu, e inutil. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-mulțumesc frumos, am încheiat. Comisia 5 a 

încheiat. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-atunci… 

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI-Comisia nr.1. Nu mai vorbește… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-haideți domnule Șova,  vrem să auzim și de 

la Comisia nr.5. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-Comisia nr.1. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-puteți discuta și dumneavoastră, domnule 

Ghingheș. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu, dar dumneavoastră sunteți președintele 

comisiei. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-cu omul –instituție nu mai vorbesc. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-dumneavoastră ați schimbat, era președinte 

domnul Miclăuș, eu eram  secretar, dar dumneavoastră ați schimbat. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-domnule Ghingheș, domnule 

Miclăuș… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-exercitați-vă atribuțiile, vă rog. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-păi asta și fac. Vă rog să nu mai 

interveniți peste… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-nu dumneavoastră, ziceam de domnul Șova. E 

președintele comisiei și totuși, nu serios, să trecem peste orgolii. 

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase-domnule președinte, glumele astea, râsul 

și pasarea de la unul la altul a unor expresii care nu aparțin acestui proiect la această 

oră târzie nu ne aduce absolut nici o realizare. Haideți să vorbim concret, pe proiect. 

Văd că discutăm despre comisii, domnul Șova, spuneți ce aveți de spus mai repede și 

haideți să discutăm proiectul. Da? 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-păi dacă nu mă lasă omul-instituție. 

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase-treceți la următoarea comisie atunci și 

haideți să discutăm proiectul că de asta am venit aici, acuși o să spuneți că nu mai 

avem timp, că vin domnii notari la ședință. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-revenim la Comisia nr.1. 

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI-la Comisia nr.1, datorită numărului foarte 

mare de proiecte pe ordinea de zi, nu s-a putut analiza foarte bine organigrama. Din 

acest motiv Comisia nr.1 se abține. 
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Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-dacă nu mai sunt discuții asupra 

proiectului… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-dar vă rog și Comisia 5 este o comisie 

importantă. Domnule Șova, haideți, treceți peste orgolii și haideți să vă ascultăm. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-mulțumesc frumos, domnule Miclăuș. La 

Comisia nr. 5… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-numai să nu mă bateți, domnule Șova, dacă vă 

întrerup. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-domnule primar, semănați vânt și 

culegeți furtună. Schimbați-vă atitudinea, domnule primar. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-domnule viceprimar, ce poți să-i ceri? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-mi-aș fi dorit sfaturi de la dumneavoastră în trei 

ani, în care ați fost dispărut. 

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -domnule Miclăuș, discuția 

dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-vă rog, domnule primar, nu-l mai întrerupeți. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -o secundă, o secundă. Au fost trei abțineri și 

un vot împotrivă, al domnului Ghingheș. Au fost multe combinări de servicii, birouri, 

cel puțin la Serviciul Tineret și Informare Cetățeni, Compartiment Informare Cetățeni, 

Urmărire Documente, Tineret și Sport, Compartiment Dispecerat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-i-ați întrebat? 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-apoi, mai avem aici Serviciul Școli, 

Învățământ, Cultură, Culte, Serviciul Tehnic. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule Barbu, dumneavoastră ați fost solicitat 

la comisii și le-ați explicat? A, deci sunt povești din astea nemuritoare. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-haideți, domnule primar, haideți, chiar vă rog 

frumos. Domnule președinte, interveniți un pic, vă rog. Chiar dacă e domnul primar… 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-tot mă rog de domnul primar să… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-dați dovadă de eleganță. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-discuția la Comisia 5 am avut-o eu mai 

degrabă cu domnul Barbu, ceilalți consilieri nu erau interesați că ei aveau deja tema în 

plic, pe mine mă interesa organigrama. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-de aia am și întrebat, domnule consilier. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-domnule Ghingheș, ceilalți colegi s-au 

abținut, da? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-păi nu , voi ceilalți… 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-nu voi ceilalți… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-dumneavoastră ceilalți nu erați interesați de 

organigramă, pentru că aveați deja verdictul. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-nu vă supărați, am fost la comisie? 

Am fost. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-ați fost, sigur că da. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-eram la aceeași masă? 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-normal. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-am ascultat ce spunea domnul Barbu?    M-

ați auzit vorbind cu colegii și nu ascultând ce spunea domnul Barbu? 

Păi și atunci? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-dar discuția mea a fost mai degrabă acolo, 

nu… 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-domnule primar, lăsați-l pe domnul 

Șova să-și termine expunerea. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-gata, ați  terminat? Domnule președinte de 

ședință, am o singură întrebare, atât, către domnul primar în subsidiar, dacă nu va 

putea răspunde,  către domnul Secretar General Ovidiu Popovici Nicolae. 

Deci, domnule Primar Cosmin Necula, vă rog să-mi precizați articolul din Codul 

administrativ care impune aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții în termenul 

acela de 120 de zile? Dacă puteți să-mi precizați. Atunci domnul secretar general, vă 

rog să-mi precizați articolul. Păi nu, nu, lăsați-l că s-a vorbit de un termen. Da, da, vă 

referiți cumva la 611, domnul secretar general? 

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

domnul, vedeți că noi vorbim aceeași limbă. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-da, aceeași limbă, perfect. Da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

deci 611 și 610 fac referire că organigrama trebuie adaptată la funcțiile apărute nou în 

Codul administrativ. Da? Aceste modificări nu se pot face decât printr-o organigramă. 

Sunteți de acord? Și prin Stat de funcții nou. Da? Deci, avem… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-nu-s de acord.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

cum nu sunteți de acord? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-nu-s de acord. Deci, uitați-vă, haideți să dăm 

citire, că nimeni nu s-a născut înțelept. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

haideți să dăm citire. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-devenim pe parcursul vieții, dacă devenim. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

haideți. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-611-,,autoritățile publice locale au  obligația ca 

in termen de maxim 120 de zile de la data intrării în vigoare a Titlului II , partea a VI-a 

să aprobe structura organizatorică prin care se stabilește funcția publică specifică de 

secretar general al unității, subdiviziunea administrativ teritorială”. S-a stabilit. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

corect. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-sunteți secretar general. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

corect. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-la 610. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

structura organizatorică care este? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-deci nu există… 

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

care este structura organizatorică? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-deci nu există termen obligatoriu de stabilire a 

organigramei. Fals. 

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

obligația în 120 de zile, domnule,  să stabilească …. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-pentru secretar general. Citiți mai bine. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

domnul meu, au obligația… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-deci n-are rost, am lămurit-o, articolul e clar. 

N-avem un termen, ca să știe toată lumea, n-avem un termen imperativ prin care 

suntem obligați să aprobăm organigrama. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

domnul meu, domnul avocat 611-,,autoritățile publice locale au obligația, nu 

recomandare cum spune domnul Scripăț, care de fapt nu l-a citit niciodată, ca  în 

termen de 120 de zile să aprobe structura organizatorică”. Structura organizatorică prin 

care se stabilește funcția de secretar  general nu este  decât una singură, organigrama. 

O aveți la definiții. O aveți la definiții. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-haideți să nu… 

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

aveți la definiții. Dar care-i structura organizatorică, domnule? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-cred că ați fi bun de parlamentar, dacă mă uit 

bine la dumneavoastră. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

domnul meu… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-ați face legea mai perfectibilă. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

care este structura organizatorică? 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-nu, nu, nu este un termen. Asta-i interpretarea 

mea. Nu există un termen. Nu există, deci atunci nu suntem obligați… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-120 

de zile. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-nu suferim nici o sancțiune, nu ne cheamă 

nimeni la D.N.A., stați liniștit că nu vă face nimeni nimic. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-120 

de zile la ce se referă? E termen sau nu e termen? 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-domnule secretar, cu toată stima 

pentru ambii interlocutori, da?  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-eu atât, am adresat o întrebare. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

domnul Ghingheș vrea să ia cuvântul, da? 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-se anunțase domnul Scripăț, mai 

înainte. Rugămintea mea la domnul Scripăț, să fie cât mai scurt. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-voi începe prin a-l contrazice pe domnul 

consilier Stan că ,,părintele organigramei” nici pe departe nu-i domnul Barbu, ci e 

secretarul Popovici. Vă rog să veniți și cu niște argumente în acest sens. 

Domnul Consilier Gabriel STAN-oricum un copil se naște din doi părinți. Chiar dacă 

unul nu e natural, trebuie să contribuie două părți, acum urmează să stabilim cine e 

mama și cine e tata, intrăm în logica proiectelor europene în sensul acesta, ne adaptăm 

vremurilor. Nu e nici un fel de problemă. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-dar vedeți că nu iese nici aici termenul de 120 

de zile. Normal cât era nouă ori trei, două sute șaptezeci. Ați văzut, domnule secretar? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-care-i viril, o mai scurtează. Dacă-mi 

permiteți, mai departe. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul președinte de ședință. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-nu vreau să fiu întrerupt, domnule 

primar. V-am ascultat și v-am suportat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul președinte de ședință, atâta timp, mă 

suportați de trei ani pentru bani, nu-i problemă. 

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

să nu faci nimic, cum naiba.. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul președinte de ședință, țin să vă precizez 

că domnul viceprimar a intrat în aceeași logică a războiului personal pe care-l are prin 

Primăria Bacău. Dacă o să se mai întâmple ceva, sună iar la 112, vine Criminalistica. 

De asemenea… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-o să informez consiliul local și cu acel 

telefon, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-da sunați, informați, că o să informez și eu. 

Domnule președinte de ședință, limbajul neacademic, sau neadecvat, eu nu spun să 

vorbească ca domnul Director Stan, dar să spui de virilitate sau alte asemenea 

chestiuni, raportat la un funcționar, cel mai înalt funcționar al Municipiului Bacău, nu 

mi se par corecte. Totuși, unde am ajuns? Eu am înțeles… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-dar, nu-i mai înalt ca mine, domnule. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu am înțeles stilul acesta de toloacă, dar nu 

suntem acolo. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-domnule primar, îmi permiteți? Că 

dreptul de a vorbi nu mi-l puteți lua. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar de  a vorbi cum trebuie, nu de a vorbi prost. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-bun, asta-i părerea dumneavoastră. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-sau impertinent. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-domnilor, doamnelor și domnilor 

consilieri… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA-repet, vedeți că e o problemă națională. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-această organigramă, e un fel de 

răbufnire  după modelul Stavarache. Și el când nu mai avea soluții, hai să fac o 

organigramă, să-mi protejez niște oameni și să-i rad pe alții. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-prietenul dumneavoastră Stavarache, domnule 

Scripăț. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-domnule Miclăuș, vă rog nu mai 

interveniți. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-recunosc. Hei, ce se întâmplă? Nu 

trebuie să parcurgi mult organigrama  să-ți dai seama de fapt ce se întâmplă în ea. 

Începând de la faptul că Secretarul Popovici, deși el n-are nici un atribut, vrea să 

controleze autorizațiile de funcționare, autorizațiile de taxi, pe care și le-a luat, care și 

le-a luat și poate ne explică de ce,  că mi se par alte compartimente, care-s motivate să 

elibereze autorizații, referitor la teren, la funcționarea societăților și le-a tras el. 

2.Vă rog să vă uitați, nu i-a ajuns cât a gestionat taxiurile, când dintr-o semnătură a dat 

70 de taxiuri la o societate. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-mergeți direct la subiect. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-eu vorbesc de perioada anterioară, 

domnule. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

lasă-l, lasă-l să vorbească. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-doi, uitați-vă în organigramă și o să 

vedeți Compartimentul Protecția Muncii, apare la două compartimente distincte. Ce 

pot să fac? Apar și la domnul Crețu la Protecție Civilă, apar și la Resurse Umane. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule director, vă rog explicați. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-doamnelor, domnilor și la Resurse 

Umane, Compartiment Protecția Muncii, sunt două persoane ca și cum noi de 

dimineață până seara facem protecția muncii, fără să știe că protecția muncii e un 

atribut la fiecare sector și direcție și într-adevăr la angajare se face instruirea de 

protecție a muncii. Dar ce mai caută și la domnul Crețu? El ce mai face? Doi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi, haideți să-i răspundă domnul Barbu. Haideți 

să nu trecem mai departe. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-lăsați, la urmă. Gestionarea 

Patrimoniului apar la două compartimente sau două direcții diferite. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- șefu, la trei. La trei. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-și au același obiect. La unul Gestionarea 

Patrimoniului… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-la trei. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-apoi, Inventarierea Patrimoniului. Ce să 

mai înțelegem aici? Apoi, Informațiile Publice. La un compartiment, drag secretarului, 

apar un Serviciu de Informații Publice, dar apar și la altă direcție, la alt serviciu, 

Serviciul Informare Cetățeni. Da, Compartimentul de Monitorizare și Control 

Managerial într-un loc și Compartiment Control Intern Managerial. Păi astea se 
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suprapun, sunt niște atribute care se suprapun și dacă o privim și privim următorul pas 

al organigramei, o să vedeți niște persoane dragi actualei conduceri care vor apărea pe 

niște funcții. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-bun, din aparatul tehnic al primăriei 

este cineva care poate explica? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-haideți ca să răspundem, că domnul viceprimar a 

încurcat oile cu caii, iepurii. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-a veni azi și încă ceva. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-haideți, domnule Viceprimar. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-nu avem R.O.F., domnule. Nu avem 

R.O.F. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar l-ați respins, domnule. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-păi dacă l-am respins înseamnă că 

trebuie să vedem de ce l-am respins. Trecem la următorul pas? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-de ce? Exact din motivul din care n-ați înțeles 

din organigramă nimic. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-și domnul avocat Miclăuș, domnule, nu 

scrie nicăieri că-i obligatoriu. Deja noi ne-am adaptat la ei. Că secretarul nu se mai 

numește secretar, ci secretar general care îi de-a doua zi de când a apărut O.G.-ul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule președinte de ședință, haideți să 

explicăm că iarăși a luat-o cu războiul personal. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-ce vreți să faceți? Dar ce vreți să faceți 

cu el? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule președinte de ședință….    

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-domnilor consilieri, domnule 

Viceprimar Scripăț, să aveți și dumneavoastră o perioadă de 4 minute. Vă rog să-l 

respectați. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar, dați-vă demisia dacă spuneți, dați-vă demisia 

din funcția de viceprimar. Dar, dați-vă acum, domnule Scripăț. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-dar n-ați văzut că nu-i valabilă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dați-vă demisia din funcția de viceprimar, 

eliberați postul, lăsați o majoritate care se formează aici sau cum… 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-domnule primar,… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dacă sunteți consilier, de ce nu vă dați demisia? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-domnule primar, v-am devenit incomod, 

cumva? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-domnule Barbu, aveți o prezentare 

succintă? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-să vă dau un exemplu. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-dar dumneavoastră de ce nu vă dați 

demisia, domnule? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu-mi dau, pentru că eu fac treabă. 
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Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-ați distrus un oraș. Nu vă e rușine? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-așa, așa. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-dați-vă  domnule demisia. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-așa, așa. Ficusul din primărie. Așa. 

Haideți să vă explic, doamnelor și domnilor consilieri locali, ce n-a înțeles domnul 

Scripăț. Să amesteci Informațiile Publice, Capitolul de Informații Publice cu Informare 

Cetățeni, trebuie să fii un habarnist total în ceea ce înseamnă administrație. Un alt 

aspect- Patrimoniul, ce n-a mai înțeles  domnul Scripăț, Patrimoniu am spus, dacă era 

o secundă atent la expozeul meu de început, ar fi observat că am spus foarte clar, 

Patrimoniul s-a rupt în trei bucăți. 

1.Tot ceea ce înseamnă Contractul Patrimoniului se află la Juridic. 

2.Ceea ce înseamnă Încasările de Debite, tot Patrimoniu, la Direcția Economică. 

3.Ce înseamnă gestionarea Fondului Locativ și a Patrimoniului la Direcția de 

Administrare. 

Domnul Barbu, de asemenea, hai, explicați-i domnului Constantin Scripăț, viceprimar 

și consilier local, viceprimar de trei  ani de zile și plus alți patru ce-i cu Protecția 

Muncii, pe care dumnealui n-o înțelege. 

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

mai am o rugăminte, explicați-i domnului Barbu că n-am avut nici o contribuție la 

organigramă. 

Domnul Ion BARBU-e-n regulă, mulțumesc. Eu, mă rog, ați avut… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-stați o secundă. Apropos să clarificăm și să-l 

lămurim și pe domnul profesor Stan, apropos de părinte, de ne părinte, mamă, tată, fiu, 

surori. Deci organigrama asta a fost făcută și inițiată de către mine, împreună cu o 

largă consultare cu mai mulți colegi din conducerea Primăriei Municipiului Bacău. A 

fost și domnul Barbu și normal a avut un rol principal, fiind actor principal în această 

ecuație, a fost și domnul secretar, a fost și domnul Apostol, a fost și domnul director 

Fantaza, a fost și doamna Ilie, a fost și domnul Diaconu, a fost și domnul Dumbravă 

întrebat și telefonat din toate direcțiile, au fost mulți. Domnul Șolot. Păi ce credeți că 

direcția domnului Șolot am făcut-o eu cu domnul Barbu? Nu, am   făcut-o cu domnul 

Șolot. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-da, domnul primar, sincer, cu toată 

stima, așa, am înțeles ce vreți să ne expuneți. Rog pe domnul Secretar General 

Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-mă scuzați, mai e aici o mână ridicată și    m-

ați amânat după domnul Scripăț. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-îmi cer scuze, domnule Ghingheș, 

aveți cuvântul. 

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-voi încerca să fiu cât mai scurt. 

Domnul Președinte de Ședință-Vasile LUCA-corect. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-vreau fișa postului, frumos, care-i 

coordonarea, să știu de ce am Informații Publice într-o parte și am și în cealaltă? 
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Domnule primar, când ai Informare și informații Publice, da, le pui la un loc. Nu le pui 

la un loc cu Tineretul pentru că ai de făcut un director pentru o doamnă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu-i director. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-ce ați făcut dumneavoastră până aici,    ne-

ați enumerat toți directorii care vor fi puși în funcție. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar sunt în funcție deja.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-mă rog. Domnul Diaconu, știe deja toată 

Administrația Publică Locală că domnul Diaconu va fi director la Piețe. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar bine că știți, eu nu știam. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu știu, eu v-am spus. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-e o idee bună, merită analizată. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -2.Această organigramă nu a fost dezbătută. 

Această organigramă nu a fost dezbătută nici măcar la nivel intern. Nu   s-o facem 

peste noapte și s-o propunem consiliului local. Haideți să discutăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar cum se dezbate? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-haideți vă rog, voi încerca să fiu cât mai 

succint. Domnul Stan are foarte mare dreptate când spune că organigrama unei 

instituții precum Municipiul Bacău are componentă politică, pentru că îți arată pe ce 

obiective vrei tu să te axezi ca administrație. De exemplu, eu nu am văzut nici un 

compartiment sau măcar un serviciu, sau o persoană două pentru urmărirea 

obiectivelor pentru mobilitate urbană. Și nu mă refer doar la urmărirea obiectivelor ci 

mă refer la gestionarea datelor care vor fi culese prin sistemul de management al 

traficului. Să știți că e obligație asumată prin Planul de mobilitate urbană să facem 

compartiment pentru mobilitate urbană. Nu există. Iarăși, l-am întrebat pe domnul 

Barbu ce vor face persoanele de la Serviciul Tineret din cadrul acelei Direcții de 

Informare Publică și Tineret? Adică o suprapunere foarte interesantă. Și mi-a răspuns 

că vor primi documentele acelea pentru asocieri directe. Nu, domnule primar, Serviciul 

Tineret, ai nevoie de el pentru… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar nu vă certați cu mine pe ceea ce v-a spus 

domnul Barbu. Vă răspund eu. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-pentru, deci Serviciul de Tineret trebuie să 

urmărească în primul rând situația… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-stimate domn, știm toți, să urmărească acel 

proiect… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-situația socială și Strategia de tineret a 

municipiului. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar nu o faceți, dacă nu v-a răspuns la moment, 

la secundă, domnul Barbu, nu are cine să vă răspundă exact. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-trecând mai departe, în proiectul pe care l-

ați prezentat avem o direcție intitulată Dezvoltare și Fonduri Europene. Sună foarte 

frumos. Dar din 36 de persoane, doar 4 se ocupă cu fonduri europene și am înțeles de 

la domnul Barbu că se mai adaugă două? Încă două, așa pe… 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar nu uitați Agenția de Dezvoltare Locală. 
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Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-bun, aia-i separat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi, păi… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-și nu stabiliți raporturi cu ea. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar e tot pentru noi, domnule consilier. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-am înțeles. Deci nu știm exact cine ce face 

fiecare. Senzația unor, multor oameni din Primăria Bacău care mi-au scris în ultimele 

zile și mi-au scris mulți dintre ei anonim, constatând că există un fel de tiranie acolo, 

se feresc să vorbească. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-vă dați seama că unii sunt supărați că nu mai sunt 

șefi. Da, așa-i. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu știu, în fine, posibil. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-mai dispar posturi de șef. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-mi-au spus că au fost puși peste noapte să 

producă o serie de documente premergătoare acestui Regulament de Organizare și 

Funcționare cu care trebuia să veniți astăzi, ca anexă la organigramă. Iarăși, vedem 

anomalii precum Serviciul Resurse Umane, Securitatea Muncii plus Tehnologia 

Informației. Deci lucruri amestecate, tu ai Tehnologia Informațiilor, oameni care 

trebuie să-și culeagă date pe baza a ceea ce faci tu în oraș, pentru politici publice.  

Ce caută la Resurse Umane, de ce nu-i pus la Dezvoltare să-ți fundamenteze decizii și 

politici publice? 

Domnule primar, o organigramă nu se face nici peste noapte, se face prin dezbatere și 

mai ales nu se face pe ultima sută de metri de mandat, exact cum a încercat domnul 

Stavarache, pentru că aici chiar dacă eu cu domnul Scripăț am mai avut disensiuni, dar 

domnul Scripăț a zis bine și eu constat o similitudine, pentru că eu chiar dacă eram 

puțin mai mic ca vârstă atunci, veneam la ședințe și observasem exact aceeași 

atitudine, era pe valul acela, mă rog, paranoic, din cadrul instituției hai să schimb 

oamenii, să mi-i pun pe ăia loiali, să schimb organigrama, nu să mă gândesc la ce 

nevoi are orașul, să plec de la nevoile mele. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule consilier, eu vă rog să vă măsurați un 

pic cuvintele. Vedeți că sunteți obișnuit să preluați de pe  (nu se înțelege) …să faceți 

plângeri penale. Pot să fac și eu dacă continuați în stilul acesta. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-dar ce am zis? 

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi, fiți atent un pic. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-păi ce-am zis? Că vă explic dacă n-ați 

înțeles. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi nu, dumneavoastră nu înțelegeți ce spuneți. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu, am spus că asta este senzația mea. Nu 

puteți să mă pedepsiți pentru senzații. 

Domnul Primar Cosmin NECULA-Păi bun, e senzație, dar eu zic să vă dați seama 

ceea ce vorbiți. Eu asta zic. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-bun, eu v-am spus… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dacă aveți senzația că suntem la film… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Domnule președinte…  
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Să știți că nu e adevărat. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Se mai respectă alea patru minute ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Deci, încă odată… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Haideți să revenim la… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –Încă odată, vă rog să ne specificați… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule președinte de ședință, când este 

atacat primarul, nu este întrerupt nimeni, nu ? 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule primar, vă rog și pe 

dumneavoastră să încetați discuțiile avute, să nu intrați în polemici. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Domnule președinte, m-am înscris și eu la 

cuvânt… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul consilier 

Huluță. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Și eu, după. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Domnule președinte, noi vorbim -vorbire și 

discutăm discuții. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule Huluță! 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Tot marea majoritate a consilierilor n-au 

venit să voteze această organigramă pentru că dacă era pe vot, se venea cu 

amendament clar: aici nu-mi place acest serviciu, vreau să se modifice așa. Aici se 

vine: că nu există timp, că aici nu am înțeles nimic, că…toate chestiunile astea. Deci, 

noi vorbim acum și o lungim, eu aș propune să se supună la vot, că oricum nu trece. 

Cu durere în suflet o spun, pentru că am 46 de oameni din Primărie care au dat examen 

și au fost examinați încă din luna iulie. Pentru…Păi, e în organigramă. O să vedeți… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule Ghingheș, nu mai vorbiți. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Vreau să intervin și eu. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – A doua chestiune: eu aș zice să se supună 

la vot, să trecem la alt punct, pentru că nu terminăm nici la ora zece. Vă mulțumesc. 

Domnul primar Cosmin NECULA – Ar trebui, totuși, domnul Barbu să ne 

spună…domnul director Șolot să ne spună un pic ce se întâmplă la dumnealui la 

Direcție. Poate vă luminează. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul doamna consilier 

Năstase. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – După ce o să vă pun și eu câteva 

întrebări. Stimate domnule primar, am o întrebare către domnul Barbu. 

Dumneavoastră, în documentația proiectului nu aveți specificat impactul financiar al 

modificărilor. Am înțeles din toate luările de cuvânt și din toate pozițiile publice că 

acest proiect nu va fi votat nici de către consilierii PSD. Dumneavoastră măriți 

numărul de posturi, de la 641 la 708, din câte am înțeles noi din documentația 

proiectului și cred că ar fi fost important ca, în documentație, să menționați acest 

impact financiar care va fi cu caracter permanent asupra cheltuielilor cu salariile. Aici, 

domnule Barbu, dacă aveți vreo idee despre acest aspect. E bine să știm care este 
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impactul financiar asupra acestei creșteri de număr de salariați. Și dacă puteți, 

răspundeți-mi acum și apoi continuăm.  

Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ – Da, deci, în acest moment, noi vorbim despre modificarea statului de 

funcții și de personal și de modificarea structurii organizatorice. Numărul de posturi 

care este luat în calcul în această organigramă, la limita maximă, va fi sau nu va fi 

ocupat. Noi putem să mergem, prin ocuparea posturilor… deci, structura de cheltuieli - 

personal nu se va modifica în acest moment. Și probabil că până la sfârșitul anului, nu 

vom suporta nici un fel de modificare. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Deci  nu vor fi cheltuieli în plus. 

Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ –  Dar, aș vrea, totuși, pentru că s-au adus niște…mă rog, mă prevalez 

de faptul că anterior, cei cărora le-au fost pomenite numele și astea…Eu resping ideea 

asta, de ”părinte al organigramei”. Eu am trei fiice de care sunt mândru, mulțumesc lui 

Dumnezeu că le-am îndrumat să plece din municipiul Bacău. Asta-i una la mână. Doi 

la mână, îmi asum  cumva  paternitatea proiectului, cel puțin pe ultima lună. Trei la 

mână… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Acum, dacă dumneavoastră vă 

asumați paternitatea proiectului, ar fi bine să menționați, pentru că tot ați luat cuvântul 

și îmi cer scuze că vă întrerup  și echipa cu care ați colaborat în stabilirea acestei 

organigrame, pentru că… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Vă rog, și marca pixului cu care ați scris. E 

foarte important, să știți. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Nu …. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – În decizia pe care ați luat-o. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Domnule primar, nu e cazul să 

facem glume… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Astea sunt niște exagerări… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Dar să știți…Nu sunt exagerări, 

dar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Sunt exagerări. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – A fost foarte puțin transparentă… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Doamna consilier… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – …procedura… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Doamna consilier… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – ..prin care… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Ce procedură transparentă ? E ca orice proiect 

de hotărâre. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Domnule primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – L-am elaborat, vi l-am prezentat. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Nu sunteți aici un vătaf pe moșie. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu sunt. V-am făcut… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- E un grad de transparență… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – ..această prezentare, doamna consilier. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Colegii dumneavoastră din 

primărie… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vă repet următorul aspect… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – …ar fi trebuit să știe ce 

organigramă… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – E un proiect de hotărâre de consiliu local pe 

care vi l-am prezentat cu cinci zile înainte, ca toate proiectele. Ce… Ce s-a întâmplat ? 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Bine, dacă nu vreți să precizați cu 

cine ați colaborat, adică domnul Barbu, primarul… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu ați reușit să fiți atentă. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Ba sunt foarte atentă, domnule 

primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Am mai spus-o odată, dar… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Doamna consilier… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Haideți, trecem mai departe. 

Răspundeți, domnule… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Da, vă mulțumesc. Domnule Barbu, 

dacă mai aveți ceva de adăugat, dar scurt. 

 Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ – Da, problema asta cu Direcția…Centrul pentru Persoane Vârstnice. 

Este evident că nu trebuie preluat în organigramă, nu are nici o legătură. În 

organigramă, în structură apare Agenția de Dezvoltare Locală, Clubul Sportiv 

Municipal, care sunt parte integrantă din aparatul de lucru propriu al primarului și al 

structurii noastre, Direcția de Asistență Socială și Poliția Locală…  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 
Domnule Ștefan… 

Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ – …a Municipiului Bacău apar de asemenea pentru că structura lor de 

personal este reliefată de numărul de cetățeni ai municipiului Bacău și este stabilită 

prin Ordin al Prefectului.  

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Da, asta am înțeles de ieri, de la 

comisie. 

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR – Dar are personalitate juridică, nu vă 

supărați. Are calitate juridică. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Doamna consilier, chiar ați depășit 

cele patru minute. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Acesta e singurul motiv pentru care ele au 

fost preluate, pentru că se regăsesc într-un ordin al prefectului, care a fost publicat în 

acest material. 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Asta am înțeles-o. Acum, încă o 

scurtă precizare, domnule director. În organigramă ar fi trebuit să apară și restul de 

funcții publice pe care dumneavoastră… Ce număr de funcții publice ? Știți că este 
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articolul 370 din OG 57, da, referitor la transformarea obligatorie a posturilor în regim 

de funcție publică. E o diferență acolo, un număr de posturi, care este acesta ? Am 

transformat 8 în… 

Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ - Am transformat 8, urmează după aprobarea acestei organigrame să 

facem o analiză a gradului de ocupare pe structurile care… nou înființate, care 

corespund prerogativelor de putere publică, iar în luna noiembrie, îmi propusesem să 

vin cu proiectul de transformare a…Noi estimăm 16-18 noi posturi personal 

contractual care devin funcționari publici ca urmare a aplicării legii, prevederilor 

articolului 373… 

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE – Și veți reuși să faceți totul până la 

31 decembrie sau…Sperăm că nu. 

Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ – Eu aș vrea… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Doamna consilier, mulțumim frumos. 

Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ –Să mai fac o precizare. Dincolo de disputele dumneavoastră, care 

privesc…Precedenta noastră organigramă este din 2013. Din februarie 2013. S-au creat 

anacronisme fantastice. Deci noi avem…dumneavoastră ați votat în consiliul local, 

prin două hotărâri, transferul unor elemente, atribuții din cadrul personalului primăriei 

către Societatea de Prestări Servicii. Avem asemenea anacronisme, una din structuri, 

Serviciul de Administrare Cimitire, care se regăsește în precedenta organigramă pe 

care…care e postată din 2013 pe site-ul primăriei, am reușit să o golesc de persoane… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule director, domnule director, îmi cer 

scuze că vă întrerup, pierdeți timpul. 

Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ – Adică sunt elemente… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Haideți să ne oprim cu aceste 

dezbateri… 

Domnul Primar Cosmin NECULA –Domnule director, așa și domnul director Șolot 

ar fi trebuit să vorbească și domnul Anasie. Pentru mine este evident. Nu vreți să 

treacă, că aveți o senzație că faceți un mare scor electoral 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Asta e. Foarte puțin vreau să iau și eu 

cuvântul, scurt. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Ați mai luat cuvântul. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Nu am luat cuvântul, domnule președinte.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Ba da, da, ați mai luat. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -  Am pus o întrebare, nu am luat cuvântul. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –Ei, da, și… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Păi, nu mi-am spus…nu mi-am spus părerea, 

am adresat o întrebare. Domnule președinte de ședință, foarte scurt, nu vă rețin mult, 

30 de secunde  pe ceas. Deci, am sesizat și eu Căminul de…nu trebuie să trecem en 

passant, că este un proiect foarte important. Până la proba contrarie, trebuie să…nu 
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știm rezultatul votului. Cel puțin eu, poate nu-l știu. Poate vreau să mă conving. Deci, 

Căminul pentru Persoane Vârstnice pe vechea organigramă era în subordinea 

consiliului local. Eu acum nu-l mai văd.  

Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ -Este și acum. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Unde este ? Eu nu l-am văzut pe listă. 

Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ - Dar nu trebuie să apară… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – A, deci nu trebuie să apară. 

Domnul Ion BARBU- Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane și 

Administrativ – Este cu personalitate juridică proprie. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Ok. Am înțeles. Deci nu apare.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Vă mulțumesc, vă mulțumesc 

frumos… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Atât voiam să spun. Domnule primar, și atât 

mă adresez dumneavoastră și tuturor. Nu este normal ca pe final de mandat să veniți cu 

astfel de schimbare de organigramă. Dar nu trebuie să vă supărați pe mine, nu trebuie 

să fim totdeauna de acord și vă spun și de ce. Cum a spus și colegul dumneavoastră de 

partid, domnul Stan, director Stan, de la Colegiul Economic, nu veți mai fi primar la 

anul, administrația se va schimba și viitorul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule consilier… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Viitorul primar… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule consilier… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –Două secunde. Și viitorul primar va veni cu o 

nouă organigramă… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule consilier…Nu sunteți cetățenii… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Și Societatea de Servicii Publice Bacău poate 

nu va mai exista… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Păi, eu știu că acesta e planul… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Poate nu va mai exista… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Veți rade tot, îi veți omorî pe toți. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Și atunci, nu știu, eu am zis, nu am dat cu 

parul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Asta este politica PNL-ului. Să-i dăm afară pe 

toți, să tăiem pensii… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Nu este adevărat. 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Să le tăiem salariile… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Societatea de Servicii Publice Bacău… 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - Dacă tot facem politică mare. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Se vede ce a făcut pentru orașul ăsta. 

Domnul Primar Cosmin NECULA   -Da, păi da, o să vorbim acuși. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Ați zis că ipotetic vorbim, da? 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Domnule consilier, vorbim acum. 
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Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Deci, vor…Dar de ce să vorbim acum ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA  - Deci, dacă acum mă vedeți că mă cert cu 

conducerea PSD-ului, să nu vă închipuiți că acum vă ridic pe dumneavoastră în slăvi, 

la PNL. Știu, deci, ce vă poate pielea. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Adică ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - Ați condus 12 ani orașul.  

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Eu ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - PNL-ul.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule Miclăuș… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Da  și ce credeți, că nu l-a condus bine ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA   - PNL-ul, domnule. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Eu zic că l-a condus bine. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule consilier Miclăuș… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Păi dumneavoastră ați trasat niște dungi prin 

oraș, galbene, albe…Cam atât ați făcut.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Hai, lăsați, lăsați… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Și turnați covor asfaltic peste gurile de 

aerisire. De la canalizare. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Așa e, așa e, domnule consilier. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – În fine, eu nu vreau să intru în polemici. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Vă înfierbântați degeaba. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ –Știți care e chestiunea ? Vă antagonizați și așa 

ați procedat, de asta ați ajuns…și partidul dumneavoastră v-a repudiat. Aceeași 

chestiune, aceeași atitudine ați avut-o față de noi… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule consilier, vă enervați degeaba. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – De la începutul mandatului. Și acum, 

veniți… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Dar  nu vin. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Să ne implorați… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu vă implor. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Să vă susținem orice proiect. E normal… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vă spun să faceți ce vreți, numai nu blocați 

orașul. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Nu aveți cultura dialogului, nu aveți 

capacități administrative… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule consilier, vedeți că sunteți tovarăși cu 

PSD –ul… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Pentru această funcție de primar…Nu, nu, 

nu… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – La falimentarea orașului, la blocarea orașului. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Dumneavoastră aveți războaie cu dușmani 

imaginari, cu…sunt persoane care nu sunt de față, în primul rând. Dumneavoastră ar 

trebui să vă faceți o autocritică și să acceptați poziția mea… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dacă vă convine, dacă nu….Dar eu vă spun cu 

certitudine… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Autocritica este specifică partidului comunist. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Dumneavoastră nu veți mai fi primar la anul, 

administrația se va schimba… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule consilier… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Și va intra într-o nouă, într-o normalitate. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu am înțeles că vă plăceau practicile partidului 

comunist. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Ne dorim o Românie normală și un Bacău 

normal. Și un primar normal. 

Doamna Consilier Ionela –Cristina BREAHNĂ–PRAVĂȚ- Domnule președinte de 

ședință, dacă nu vă mai… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Organigramă normală, un primar normal… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule consilier Miclăuș, ați 

promis că vorbiți 30 de secunde. Ajunge, ar fi o onoare pentru dumneavoastră… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Vom vota împotriva acestui proiect… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Deci, nu aveți onoare. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Și datorită atitudinii dumneavoastră, domnule 

primar.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Deci nu aveți… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Pentru că… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA - Domnule primar, de asemenea, vă rog 

și pe dumneavoastră să încetați… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Se vede și din avion că aveți alte interese 

decât cele ale orașului. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Este o  polemică continuă și fără rost. 

Îl rog pe domnul secretar, domnul Ovidiu Popovici, să supună amendamentul făcut de 

domnul Barbu sau domnul primar, la vot.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Înainte de asta, vreau să fac precizarea că, în Codul Administrativ  se precizează foarte 

clar ce e aceea ”organigramă”- este o structură unitară, redată sub forma unei diagrame 

logice și nu o intercondiționează de existența unui Regulament de Organizare și 

Funcționare, care, de obicei, vine în susținerea unei organigrame aprobate. Unii din 

dumneavoastră înțeleg perfect, majoritatea, 99% înțelegeți perfect ceea ce spun și nu 

confundați în nici un fel, sunt sigur, atribuțiile și competențele, compartimentele 

funcționale. De asemenea, aș vrea să luați totuși aminte de faptul că  prin anumite 

aprobări pe care dumneavoastră le-ați făcut prin hotărâri de consiliu local, așa cum a 

spus domnul Barbu, anumite compartimente existente în organigrama actuală nu-și 

mai găsesc deloc justificarea. Și astfel  ținem posturi blocate  pe care, în mod normal… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Pierdeți timpul, domnule. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Sunt la domnul Șolot, ar trebui să fie destinate Serviciului Public și tocmai, până la 

urmă, această organigramă, ăsta a fost scopul, ca domnul Șolot, la Direcția de 

Salubritate, să aibă cât mai mulți oameni. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –Vă rog, domnule secretar… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Organizarea este atributul domnului primar și prin lege  și prin fapt, pentru că 

dumnealui conduce această structură și dumnealui răspunde. Dumneavoastră, 

bineînțeles, aveți competențele de a aproba sau de nu a aproba. Acum supun la vot 

amendamentul domnului Barbu, cu specificarea că, în întâmpinarea zâmbetului 

domnului Scripăț, vreau să spun că nu am avut decât o contribuție minoră la ceea ce 

spune…da, corect, 112…Corect, așa. Și vom supune la vot amendamentul.  

Cine este pentru ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Eu unul n-am ținut pasul. Așteptam o 

foaie, să mi se arate exact - asta se  modifică în organigramă. Dumneavoastră ați spus 

”schemă logică”. Care e logica ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Deci, cine este pentru ? 

E cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? Domnule Scripăț, dumneavoastră ce faceți ? Nu vă văd. Dar nu vă 

văd. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Sunt niște oameni de la Spații Verzi  

care au fost aici într-un număr destul de mare, sunt niște oameni nedreptățiți, nu vrea 

nimeni să-i bage în seamă, au o problemă care nu ține nici de organigramă, cei care 

veniți și vreți cu agitație să o votăm cu forța, acei oameni, ca să știți, ei au fost 

promovați pe diverse funcții… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ce minciuni. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Ei, pe organigramă… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Ce-au fost, domnule ? Stai, mai ziceți odată. Ce au fost ? 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Au…sunt încadrați ca muncitori 

necalificați. Parte din ei au lucrat la ”Proletarul”, la ”Partizanul”, sunt sudori, sunt 

instalatori… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule Scripăț… 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Sunt zugravi… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule Scripăț, bateți câmpii. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Au fost promovați, dar nimeni nu 

vrea… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Ce promovați, domnule ?  

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Să ia act de promovarea lor, au fost 

calificați… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule director Șolot, haideți, spuneți 

adevărul că omul bate câmpii rău. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Care promovare, domnule ?  

Domnul Director Marcelin ȘOLOT –Domnule primar, domnilor consilieri, îmi cer 

scuze. Dacă m-aș referi la impactul bugetar doar pe Direcția mea, eu nu știu dacă 

organigrama este bună sau nu, vă spun că ea ar fi în minus, pentru că, din…și am 

lucrat cu domnul Barbu la organigramă, din cadrul Direcției pe care o conduc, au 

dispărut 11 funcții de conducere, deci cu studii superioare și au apărut celelalte funcții 

de muncitori calificați, sudori, electricieni  și așa mai departe, să zic șoferi și una – 

alta. Deci, n-am cerut, și am spus și domnului primar, cât voi fi…voi conduce această 

Direcție, nu voi cere niciodată un om de birou. Problema puteți să v-o puneți și 

dumneavoastră, că această Direcție, într-adevăr, e o problemă. Dacă ne gândim că la 

doamna Marcu, în aproape trei ani s-au schimbat cinci directori, eu nu cred că toți 

directorii au fost incompetenți. Întotdeauna problema la Direcția noastră este de 

personal. Nu cred, că e chiar dovada că a fost domnul Grițcu, domnul Roșu, domnul 

Dumbravă, eu, mâine o să fie altul, pentru că Direcția oricum nu o să meargă. Puneți-

vă în discuție că domnul Scripăț acum, cumva are dreptate. Noi, în județul Bacău și în 

celelalte județe  nu mai avem nici în învățământ, nici o unitate care să ne pregătească 

oameni care să lucreze, să zicem, fasonatori mecanici, deci nu mai ai de unde să 

găsești. Ei au venit astăzi și e bine că au plecat, sper să nu vină aceia de la schimbul 

doi, adică de la schimbul unu, ei au venit pentru că, în afara faptului că nu găsești 

oameni specializați, ei stau pe PRB-urile alea pe la opt metri și sunt plătiți toți ca 

necalificați. Doamne ferește să-și taie unul o mână sau un picior, o să te întrebe 

procurorul de ce i-ai dat totuși  o drujbă sau un moto fierăstrău. Aici este problema. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule director, explicați că noi i-am calificat 

pe acești oameni.  

Domnul Director Marcelin ȘOLOT- Da, acum, de vreo bucată…Da, dar mă înjură și 

pe mine, domnule primar, ca și pe dumneavoastră, pentru că ei, de un an de zile, eu tot 

le promit că luna viitoare se va face organigrama, luna viitoare, luna viitoare. Nefăcând 

organigrama, eu nu am cum să le dau…cum să-i pun pe posturi. Ei, oricum, dar astăzi, 

când o să afle, nu-i nici o presiune, ei când o să afle că nu s-a aprobat și o să rămână în 

continuare muncitori necalificați, ei mi-au spus, și asta voiam să vă transmită tuturor, 

ei de mâine pun doar mâna pe mătură. Deci, de mâine  nu mai taie o creangă, nu mai 

taie garduri, pentru că ei zic: ”Domnule, eu nu sunt calificat”. Și pentru mine, poate e 

bine, într-un fel,  că pun un inginer sau pe cineva să-l pună pe unul cu drujba în mână 

sau la etajul opt. Acela o să zică: ”Mă plătești ca și calificat, eu muncesc muncă de 

necalificat”. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule director, mulțumim frumos. 

Domnul Director Marcelin ȘOLOT – Aici era problema mea, ca Direcție. 

Restul…nu are… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Mulțumesc. 

Domnul Director Marcelin ȘOLOT – Dar avem totuși 30 de oameni care au făcut… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Pe care i-am calificat. 

Domnul Director Marcelin ȘOLOT- După orele de program, 6 luni de zile… 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Pe care i-am calificat. 

Domnul Director Marcelin ȘOLOT –Care, o parte din ei au fost dimineață aici și o 

parte trebuiau să vină după trei jumătate, le-am făcut cursuri de calificare, dar nu pot 

să-i promovez. Obligatoriu era să… cel puțin 30 de posturi să le primesc prin noua 

organigramă, să susțină concursuri și atunci îi dai omului o moto coasă. Înțelegeți ? 

Poate lumea nu-i atentă… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule Șolot… 

Domnul Director Marcelin ȘOLOT – Da. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Vă mulțumim frumos. 

Domnul Director Marcelin ȘOLOT- Mulțumesc. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Esențial era să se înțeleagă că acești oameni nu au fost promovați, că acești oameni au 

fost doar calificați, domnul Scripăț nu știe diferența niciodată și că după aprobarea 

organigramei este posibilă trecerea lor de pe muncitori necalificați pe muncitori 

calificați. 

Domnul Director Marcelin ȘOLOT – Corect, domnule Secretar. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Am dreptate ? Vă mulțumesc. Asta era. Că domnul Scripăț  să înțeleagă, să plece 

lămurit de aici. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Gata, vă rog să încetați.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Domnule secretar, se poate și fără. Știți 

de ce ? Pentru că noi, la această masă… 

Domnul Director Marcelin ȘOLOT – Nu am posturi libere ca să pot să dau  concurs. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am mai aprobat…Deci, vă arăt proiectul 

de hotărâre. Deci, noi am mai avut modificări de organigramă asemănătoare. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Nu, nu…Deci, modificarea de organigramă e una, transformarea postului din muncitor 

necalificat în calificat, e altceva. Îmi poate spune domnul Barbu, dacă se poate.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA –Da, vă rog să…Domnule secretar 

Ovidiu Popovici, vă rog să supuneți proiectul de hotărâre votului.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru ? Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind 

organigrama ? 

Este cineva împotrivă ?  

Se abține cineva ? Proiectul nu a fost aprobat. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. BREAHNĂ-PRAVĂŢ   X 
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Cu 12 abțineri și 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Vă informez că va fi prezent pe ordinea de zi a 

ședinței extraordinare de peste trei zile. 

 

13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Vasile 

Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a numărului de 

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

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Este vorba de proiectul de hotărâre a 

Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și Regulamentul de 

Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. 

Rog, doamna director să vă dea toate detaliile. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Aviz favorabil. 

IONELA- 

CRISTINA 

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA   X 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN Ieșit din sală   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   X 

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA   X 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN  X  

10. HULUȚĂ GHIORGHE   X 

11. IROFTE DUMITRU   X 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE   X 

14. MICLĂUŞ DANIEL  X  

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA  X  

16. PRICOPOAEA ENULA                                          X 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   X 

18. STAN GABRIEL   X 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   X 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   X 

 TOTAL - 3 12 
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Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile la proiectul  de hotărâre (1, 2,  3, 

5) și avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI_- 
Discuții? Supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ?  

Se abține cineva ? Proiectul nu a fost aprobat. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

  X 

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA   X 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN Ieșit din sală   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   X 

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA   X 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN   X 

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU   X 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE   X 

14. MICLĂUŞ DANIEL  X  

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA  X  

16. PRICOPOAEA ENULA                                          X 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   X 

18. STAN GABRIEL   X 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   X 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   X 

 TOTAL 1 2 12 
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Cu 1 vot pentru, 2 voturi împotrivă și 12 abțineri, proiectul de hotărâre nu a fost 

adoptat. 

 

14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Vasile 

Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui 

premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 

50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de  01.10.2019. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Acordăm o pauză de cinci minute.  

 

PAUZA 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Reluăm ședința de consiliu local, cu 

rugămintea: consiliul local să-și reia locul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Domnule Scripăț, avem ședință de 

consiliu local. Asta e, durează discuțiile. Nu…Bun, atunci întrerupem ședința, o 

reluăm în altă zi, e simplu. 

Domnul Viceprimar Constantin  SCRIPĂȚ- Nu, dar trebuie să găsim o soluție. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Nu, dar nu trecem așa, pe repede- înainte 

proiectele de hotărâre. 

Domnul Viceprimar Constantin  SCRIPĂȚ – Niciodată. Nu asta am spus. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Eu știu că vă grăbiți… 

Domnul Viceprimar Constantin  SCRIPĂȚ – Vedeți că deja au venit, cred că niște 

domni care au sala contractată și au nevoie de logistica de aici, deci nu pot să meargă 

în altă parte. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Atunci punem punct ședinței și o reluăm 

altă dată. Facem ședință în două părți. Domnule secretar, nu ne grăbiți. Sunt proiecte 

de hotărâre ce implică bugetul public. 

Domnul Viceprimar Constantin  SCRIPĂȚ – Sunt 30 de proiecte cu vot secret, vă 

rog rețineți. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Noi suntem dispuși să stăm până la ce oră 

vreți dumneavoastră. Suntem rezistenți la PNL.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Doamna Breahnă, am venit la ședință, de 

asta suntem plătiți. Deci, noi suntem plătiți cu indemnizație. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Bună ziua. 

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

stați așa. Eu am spus să facă părintele repede o slujbă de două minute, să deblocăm… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Nu reușește, trebuie un sobor aici. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Eu cred că dumneavoastră ați blocat cel 

puțin jumătate din ședință. 
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Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Eu n-am spus…Cred că 

da, noi… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Cu tot felul de tertipuri. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Eu zic să vă uitați un 

pic mai încolo, așa, mai la dreapta. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Am înțeles că la punctul 13 nu ați votat, nu ați fost atenți la vot. E în regulă ? Ziceam 

să-l reluăm. Am înțeles. Bine. Păi, tocmai… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Reluăm ședința de consiliu local. 

 

14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Vasile 

Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind  acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui 

premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din Municipiul Bacău, care au împlinit 

50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de  01.10.2019. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect de hotărâre privind  acordarea 

„Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din 

Municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie.  

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Aviz favorabil. 

 

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  prezintă 

rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău). 

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

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Discuții asupra proiectului? Dacă nu 

sunt, trecem la procedura de vot secret. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Am ajuns la votul secret. Haideți, vă rog frumos, desemnați un…al grupului de la 

PNL, un membru să se prezinte cu cei doi… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Nu, eu vă rog să 

desemnăm o comisie de numărare a voturilor. Deci, practic, pică comisia de validare. 

Nu ? Așa ați afirmat. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Păi aici, doamnă, nu e vorba de comisie de validare. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Dar m-ați întrebat dacă 

vreau să fac parte din comisia de numărare ? Pe bune. Haideți așa, că mi se pare că nu 

suntem ok. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI –Nu 

aveți nevoie să valideze cineva aceste voturi. Aici, comisia numai le numără, le 

inventariază. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Atunci instituim prin 

vot o comisie de numărare a voturilor.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

La ședința de azi, având în vedere absența domnului Bîrzu, având în vedere absența 

doamnelor Lazăr și Dinu, solicitați înlocuirea…cum aveți…înlocuirea domnului cu un 

om, ca să fiți trei. Dar  v-am spus, din punctul meu de vedere și doi sunt de ajuns, că 

numărați voturile, nu faceți altceva, nu le validați. Deci, dumneavoastră amândoi 

sunteți de ajuns. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Domnule Huluță, vă 

propune    grupul politic PSD să faceți parte din comisia de numărare. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Pentru operativitate, accept orice. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Bravo. Mă bucur.  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Deci propunerea este domnul… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Haideți, că…Domnule 

secretar, eu zic să motivăm așa: având în vedere lipsa a trei colegi, instituim astăzi, 

prin vot, o comisie de numărare valabilă… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Nu instituim, suplimentăm… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu suplimentăm, ce să 

suplimentăm? Nu putem suplimenta decât printr-un HCL o comisie de 

validare…aprobată. Păi atunci ne-am blocat. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Sunteți doi oameni. Și doi oameni sunt suficienți. 

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

membrii comisiei de validare au fost desemnați prin HCL ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI  - 

Dar aici nu sunteți de validare, repet. Dumneavoastră nu validați. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Păi atunci pică comisia 

de validare, cu totul. Dar nu vă înțeleg, reluați. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI  - 

Aveți o comisie de validare și numărare a voturilor. Sunt două …distincte. 

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE – Doamna Pravăț, mă scuzați. Dar 

comisia de validare rămâne în continuare, în afara zilei de astăzi, rămâne pentru viitor 

aceeași comisie. Doar astăzi… da. Și doar astăzi…Domnule secretar,     oferiți-ne 

varianta legală ca  doar astăzi, două persoane… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI  - 

Deci sunt două variante- pot să numere numai ei doi voturile, pentru că ei nu validează 

voturile… 

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE – Da. 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI  -Ci 

doar le inventariază… 

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE – Facem ca la președinte. 

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

le aduce la cunoștință consiliului local. 

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE – Din punctul meu de vedere, patru 

ochi, faptul că sunt patru ochi la numărare, adică două persoane, e suficient pentru 

moment. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Cine își asumă să facă 

parte din comisia de numărare ? De bună-voie. Păi doar domnul… 

(Se vorbește cu microfonul închis). 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI   - 

Doamnă, aveți o comisie care este aprobată, de validare… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Ok. 

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

de numărare a voturilor. Acum nu faceți un fapt de validare. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Puneți HCl-

ul…Domnul secretar, puneți HCL-ul pe masă, să vedeți ce scrie. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI  - 

Aveți HCL-ul ?  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -  Să vedem dacă reies 

atribuțiile comisiei de validare din HCL. 

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Doamna Pravăț, o întrebare ca să ne 

fie clar. Validare și numărare. Putem face numărarea acum, validarea mai…  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Dar nu aveți ce valida, nu înțelegeți ?   

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE – Măi, Ovidiu… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Validarea se referă strict la validarea consilierilor locali. Numărătoarea se referă strict 

la numărarea voturilor. Măi fraților, luați fiecare… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci o comisie cu două componente. 

Validarea se petrece doar când vine domnul Eusebiu Diaconu aici și numărarea e în 

rest. 

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

aia de numărare poate să o facă și doi membri, și trei membri, și patru membri, că nu 

aveți nevoie de cvorum. 

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- În opinia dumneavoastră, domnule 

secretar, două persoane sunt suficiente ?  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Da, că numărăm voturi care există faptic. 

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Și dacă am vota în sensul acesta, ar fi 

ok să deblocăm situația ? 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Oameni buni, domnilor consilieri locali, stați 

de 20 de minute, discutați de treaba asta. Suntem nebuni ? Domnule, dar vreți să 

lucrăm sau vreți să ne distrăm în consiliul local ?  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, vorbim 

despre o comisie de numărare, de validare, și așa mai departe, care nu are cvorum la 

momentul acesta. Ce legătură să aibă ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Deci, vorbim de cvorum în momentul în care trebuie votat ceva. Dumneavoastră nu 

votați, dumneavoastră constatați un număr de voturi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – oameni buni, la fără un sfert eu mă ridic și plec. 

Nu-i normal. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Așa este, trăim într-o țară anormală, într-un 

oraș anormal. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Mie mi se… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Asta vrem, o Românie normală, primar 

normal… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Mie mi s-ar părea 

firesc… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Oraș normal. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- …să numim o comisie 

de numărare pentru ziua de astăzi. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ai mai făcut trei voturi. Uite, domnul 

comandant… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Alegeți, doamnă, o comisie. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Dar nu sunt alegerile pentru primar acum.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Păi, eu știu, nu am alegeri eu. Voi trebuie să 

scoateți scor bun, că altfel e nasol. 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Un HCL poate fi 

modificat tot printr-un HCL, sunteți de acord cu mine ? Nu. Avem proiect de HCL ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Doamna Breahnă, mai aveți chef de lucru 

sau nu ? 

(Se vorbește în afara microfonului ) 

Domnul Primar Cosmin NECULA –Vă propun…Vă promit… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Hai să vă citesc și hotărârea, ca să…poate…măcar înțelegem așa.  

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă promit că următoarea ședință începe la șase 

dimineața, ca să avem timp să o terminăm. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Deci, ” Se aprobă constituirea comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului 

Bacău în următoarea componență” și se dau persoane. La articolul doi: ”Această 

comisie, pe lângă validarea mandatelor, va avea ca atribuții , și aceea de numărare a 

voturilor secrete și stabilirea rezultatului votului”. Deci, e o numărătoare, nu e o 
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validare. Deci, nu aveți nevoie de un cvorum, pentru că nu verificați dumneavoastră 

niște condiții de eligibilitate a voturilor. Le numărați, domnilor. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-  Ei, orice comisie funcționează, dar nu are 

rost, funcționează în baza unui… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dacă nu vreți să mai lucrați, haideți să nu… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Nu e vorba de nelucrat, domnule. O să 

numărăm, mă duc eu, doamna…Vreți ? Haideți să numărăm împreună. 

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

până la urmă  e vorba de dumneavoastră, vă stabiliți regulile. Codul administrativ… 

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ok. Haideți să facem 

așa: lipsesc trei membri, eu propun completarea comisiei de validare pentru astăzi cu: 

președinte- domnul Miclăuș în locul doamnei Dinu, domnul Ghingheș și 

dumneavoastră. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Cine este pentru propunerile făcute de 

doamna Pravăț ? Cu majoritate de voturi, comisia a fost constituită și-i rugăm să 

poftească aici. 

(Se trece la votul secret). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Vin cu o propunere în fluidizarea 

desfășurării ședinței de consiliu local, vin cu propunerea să continuăm în timp ce 

comisia deliberează, să continuăm derularea proiectelor. Sunteți de acord ?  

 

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

secret, pentru exprimarea opţiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind 

acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de 

familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus 

cerere până la data de  01.10.2019.   

  Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

                                              1. Consilieri prezenţi  - 14 

                                              2. Numărul consilierilor care au votat – 14 

 
Nr. 

crt. PREVEDEREA CARE S-A  VOTAT 
          NUMĂR VOTURI 

  

PENTRU 

IMPOTRIVA/ 

ABȚINERI 
  NULE 

1. Art.1.  Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” şi 

plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de 

familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de 

ani de  căsătorie şi au depus cerere până la data de  

01.10.2019, conform Anexei, parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

14 0 0 

 

Numele şi prenumele 

soţ + soţie 

Nr. și data de 

înregistrare a 

cererii 

 

Data 

căsătoriei 

2. GHERVAN ION  

GHERVAN CATINCA –  

30109/24.06.20

19 

13.07.196

9 
14 0 0 
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S-a adoptat 
3. DRAGULIN ION 

DRAGULIN VETUTA–  

S-a adoptat 

30044/21.06.20

19 

21.06.196

9 
14 0 0 

4. AVRAM IOAN 

AVRAM LUCICA–  

S-a adoptat 

30048/21.06.20

19 

23.04.196

9 
14 0 0 

5. BURICATU 

CONSTANTIN 

BURICATU 

FLORENTINA–  

S-a adoptat 

29501/13.06.20

19 

02.07.196

9 
14 0 0 

6. VLAD CONSTANTIN 

VLAD DORICA–  

S-a adoptat 

29105/10.06.20

19 

14.07.196

8 
14 0 0 

7. ABABEI GHEORGHE 

ABABEI MARIA–  

S-a adoptat 

30037/21.06.20

19 

28.06.196

9 
14 0 0 

8. PILAT VASILE 

PILAT ELENA–  

S-a adoptat 

29980/20.06.20

19 

27.06.196

9 
14 0 0 

9. NICOLESCU DANIEL 

NICOLESCU ESTERA–  

S-a adoptat 

30345/26.06.20

19 

08.02.196

9 
14 0 0 

10. DIMITRIU 

CONSTANTIN 

DIMITRIU LUCRETIA–  

S-a adoptat 

30472/27.06.20

19 

15.08.196

5 
14 0 0 

11. MARGARINT EMILIAN 

MARGERINT 

NICOLETA– 

 S-a adoptat 

30577/28.06.20

19 

28.04.196

9 
14 0 0 

12. BREAHNA 

CONSTANTIN 

BREAHNA ELENA–  

S-a adoptat 

32712/31.07.20

19 

17.07.196

9 
14 0 0 

13. ANDOR MIHAI 

ANDOR ANA–  

S-a adoptat 

32316/04.07.20

19 

23.07.196

9 
14 0 0 

14. CHITES ION 

CHITES CONSTANTA– 

 S-a adoptat 

32327/24.07.20

19 

19.02.196

6 
14 0 0 

15. IACOB MARIN 32310/24.07.20 07.06.196 14 0 0 
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IACOB ELENA–  

S-a adoptat 

19 9 

16. TANASE ȘTEFAN 

TĂNASE ANGELA–  

S-a adoptat 

30666/01.07.20

19 

16.06.196

9 
14 0 0 

17. MIRON CONSTANTIN 

MIRON FRASINA–  

S-a adoptat 

30729/01.07.20

19 

09.07.196

9 
14 0 0 

18. UNTEA VIRGIL 

UNTEA ROZA–  

S-a adoptat 

30864/02.07.20

19 

12.07.196

9 
14 0 0 

19.  TURCU MIHAI 

 TURCU TEREZA–  

S-a adoptat 

30921/03.07.20

19 

11.07.196

9 
14 0 0 

20. PERHINSCHI IOAN 

PERHINSCHI MARIA- 

ZANA– S-a adoptat 

30918/03.07.20

19 

26.07.196

9 
14 0 0 

21. MUNTEANU 

CONSTANTIN 

MUNTEANU ELENA–  

S-a adoptat 

31153/05.07.20

19 

 

24.07.196

9 
14 0 0 

22. BOLOI VASILE 

BOLOI ELENA–  

S-a adoptat 

31371/09.07.20

19 

03.02.196

9 
14 0 0 

23. DAMIAN GHEORGHE 

DAMIAN ELENA–  

S-a adoptat 

31711/15.07.20

19 

14.07.196

9 
14 0 0 

24. ZADEA FLORINEL 

ZADEA VALENTINA–  

S-a adoptat 

32883/02.08.20

19 

30.08.196

9 
14 0 0 

25. CIOPALA VASILE 

CIOPALA GEORGETA–  

S-a adoptat 

32961/ 

05.08.2019 

06.08.196

9 
14 0 0 

26. GORIA GHEORGHE 

GORIA LIZICA–  

S-a adoptat 

33064/06.08.20

19 

05.08.196

9 
14 0 0 

27. GABOS IOSIF 

GABOS ECATERINA–  

S-a adoptat 

33282/08.08.20

19 

30.08.196

9 
14 0 0 

28. MIRON ION 

MIRON LUCREȚIA–  

S-a adoptat 

33334/09.08.20

19 

28.07.196

9 
14 0 0 

29. ROBU GHEORGHE 33341/09.08.20 21.08.196 14 0 0 
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ROBU CATRINA–  

S-a adoptat 

19 9 

30. BALAITA ION 

BALAITA ELENA–  

S-a adoptat 

33405/12.08.20

19 

04.08.196

9 
14 0 0 

31. GRADINARU 

CONSTANTIN  

GRADINARU LENUTA–  

S-a adoptat 

33636/19.08.20

19 

19.08.196

9 
14 0 0 

32. CHITIC ION 

CHITIC MARIA–  

S-a adoptat 

33632/19.0.8.2

019 

25.08.196

9 
14 0 0 

33. PISTA STEFAN 

PISTA ELENA–  

S-a adoptat 

34221/28.08.20

19 

13.07.196

8 
14 0 0 

34. MIRON IOAN 

MIRON MARIA– 

 S-a adoptat 

34322/29.08.20

19 

20.08.196

9 
14 0 0 

35. GAGIU LUCIAN 

GAGIU LUCIA–  

S-a adoptat 

34654/03.09.20

19 

08.09.196

9 
14 0 0 

36. GUTU COSTEA 

GUTU ARITINA-  

S-a adoptat 

34755/04.09.20

19 

10.07.196

9 
14 0 0 

37. GHIUTA GHEORGHE 

GHIUTA EMILIA–  

S-a adoptat 

34490/02.09.20

19 

12.09.196

9 
14 0 0 

38. PALADE ALEXANDRU 

PALADE VIORICA–  

S-a adoptat 

34604/03.09.20

19 

29.09.196

9 
14 0 0 

39. IONITA MARIN 

IONITA MARICICA - 

CELICA– S-a adoptat 

34633/03.09.20

19 

09.08.196

9 
14 0 0 

40. VACARIU VASILE 

VACARIU MARICICA–  

S-a adoptat 

34801/05.09.20

19 

13.09.196

9 
14 0 0 

41. DRAGHICI 

CONSTANTIN 

DRAGHICI VASILICA–  

S-a adoptat 

34899/06.09.20

19 

06.09.196

9 
14 0 0 

42. TODIRASCU VASILE 

TODIRASCU DORICA–  

S-a adoptat 

34923/06.09.20

19 

11.01.196

9 
14 0 0 



   

150 
 

43. LOZINCA GABRIEL 

LOZINCA GENOVEVA–  

S-a adoptat 

34986/09.09.20

19 

17.09.196

9 
14 0 0 

44. ISTRATE – SABIN IOAN 

ISTRATE – SABIN 

GABRIELA– S-a adoptat 

35107/10.09.20

19 

14.08.196

9 
14 0 0 

45. MELINTE MIRCEA 

MELINTE ILEANA–  

S-a adoptat 

35497/16.09.20

19 

09.09.196

9 
14 0 0 

46. RUGINA CONSTANTIN 

RUGINA GABRIELA–  

S-a adoptat 

35625/17.09.20

19 

17.09.196

9 
14 0 0 

47. GRIGORAS GHEORGHE 

GRIGORAS PROFIRA–  

S-a adoptat 

35577/17.09.20

19 

26.05.196

8 
14 0 0 

48. TANASE – DAVID 

GHEORGHE 

TANASE – DAVID 

GABRIELA– S-a adoptat 

35725/18.09.20

19 

18.04.196

6 
14 0 0 

49. STEFURA ALEXANDRU 

STEFURA MARIA–  

S-a adoptat 

35785/19.09.20

19 

19.09.196

9 
14 0 0 

50. TETEREA ALEXANDRU 

TETEREA ADRIANA - 

GINA– S-a adoptat 

35923/20.09.20

19 

05.07.196

9 
14 0 0 

51. DOBREANU GHEORGHI 

DOBREANU ELENA–  

S-a adoptat 

36304/26.09.20

19 

12.09.196

9 
14 0 0 

52. CILCA IOAN 

CULCA MAGDALINA–  

S-a adoptat 

36641/01.10.20

19 

27.09.196

9 
14 0 0 

53 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 3.700 lei Direcției 

de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea 

organizării festivităților de înmânare  a „Diplomei de 

Onoare” pentru cele 51 de familii  din Municipiul 

Bacău. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de 

către Primarul Municipiului Bacău care, prin 

intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială. 

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului 

Municipiului Bacău, Direcţiei Economice, Direcției de 

Asistență Socială a Municipiului Bacău, 

Compartimentului Informaţii Publice şi Organizări 

14 0 0 



   

151 
 

Alegeri, precum şi persoanelor din anexa atașată. 

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului 

Bacău prezenta hotărâre se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea 

legalității.- S-a adoptat 

 

 

15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Vasile 

Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de cumpărare a unui 

imobil  cu destinația de sediu administrativ al Primăriei Municipiului Bacău 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Este vorba de proiect privind demararea 

procedurilor de cumpărare a unui imobil  cu destinația de sediu administrativ al 

Primăriei Municipiului Bacău. 

 

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 

Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului ). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile la proiectul  de hotărâre (1, 2, 3, 

4, 5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului. Domnul 

Ghingheș, vă rog. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Da, două întrebări, pentru că proiectul 

mie mi se pare incomplet. Se spune că se demarează procedura pentru un nou imobil. 

Care este procedura, domnule primar ? Concurs, licitație, strigare în piața publică. 

Deci, care este procedura și doi: care este sursa financiară, pentru că vă plângeți că nu 

există bani în bugetul municipalității, dar se pare că cineva are de vândut un sediu și 

ne-a găsit fix pe noi, fix în această situație  când nu avem bani. Și dumneavoastră văd 

că vă țineți de această propunere, chiar dacă a fost picată la vot în urmă cu o lună 

jumătate – două, dacă nu mă înșel. Deci, în primul rând, procedura - care este aceea și 

doi – de unde este…de unde vor fi luați banii pentru această achiziție? Mulțumesc. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule consilier, v-am mai explicat și data 

trecută, acum o să beneficiați de un vot larg, favorabil opiniilor dumneavoastră să 

trântiți și acest proiect. Era un obiectiv de importanță normală pentru cetățenii 

Municipiului Bacău. Dacă îți dorești să oferi servicii de calitate oamenilor, atunci 

trebuie să îi primești într-o locuință, într-o încăpere, într-un spațiu, într-un sediu de 

bună calitate. Dar  nu vreți, nu-i nici un fel de problemă, v-am mai explicat odată, nu 
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mai am ce răspunsuri… Ne întrebați, dacă doriți, aparatul de specialitate, eventual pe 

domnul secretar… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Nu, sunt de acord, dar  care e procedura, 

deci asta e. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnul secretar o să vă dea tot concursul. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Deci dumneavoastră propuneți un proiect 

de hotărâre și nu puteți să-mi explicați care e procedura ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Domnule consilier, haideți…Nu ați făcut 

suficient circ azi, aveți senzația că… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Eu am făcut circ ? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -  

Domnule Ghingheș, procedura este cea prevăzută din lege. Deci, în primul rând  se va 

identifica un imobil care să corespundă cerințelor, se va supune evaluării, va fi adusă 

în fața dumneavoastră din nou la vot  achiziționarea, cu valoarea, cu raportul de 

evaluare, cu toate procedurile. Asta este doar un…dumneavoastră, doar un acord de 

principiu, ca primăria să poată se demareze aceste lucruri. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Bun, am înțeles, dar care va fi procedura 

? Va fi aceasta de…găsim noi un spațiu sau au ocazia să se înscrie mai mulți deținători 

de clădiri sau spații în sensul acesta ? Nu, dar nu…m-ați confundat, uitați-vă în partea 

astalaltă. …Dar ce treabă am eu cu Buena Vista ?  

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule Ghingheș, suficient, aveți 

patru minute de discutat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Dumneavoastră tolerați starea de 

ilegalitate de la Buena Vista, cu parcarea și cu toate alea. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule Ghingheș… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Parcarea de la Buena Vista, da, da, cum 

sunt parcate mașinile acolo. Dumneavoastră tolerați starea, nu eu. Vă rog. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Alte discuții ? Domnule Scripăț, vă 

rog. 

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ – Da, întrebare pentru domnul primar. În 

vremurile noastre bune, când ne iubeam, cu ghilimelele de rigoare, ați venit cu o 

soluție care am acceptat-o și am apreciat-o: să facem un centru administrativ, un centru 

administrativ e nevoie în Bacău, undeva unde-i… pe  locația vechiului Teatru de 

Animație. Acolo ne permite terenul, ne permite un centru administrativ, că-i lipsit de 

obligații, știu că-i retrocedat sau știu că are proprietari. Spuneați că aveți 

dumneavoastră un articol de lege că-i schimbăm, îi…adică declarăm edificiu de interes 

public și dispar aceia de acolo, amiabil, le dăm la schimb sau găsim alte soluții. Acolo, 

chiar că apreciam, puteam să facem o parcare generoasă, o stare civilă, o bibliotecă. De 

ce ați abandonat, domnule primar, acel proiect ? Și de ce  

v-ați oprit tocmai într-un loc mult mai aglomerat ? Spuneți…am văzut că declarați 

undeva că să fie stație de autobuz. Dar ce, noi nu putem să facem în fața primăriei 

actuale o stație de autobuz ? Ce ne împiedică ? Adică  noi fugim, aruncăm primăria, ca 

să ne ducem undeva  unde e o stație de autobuz, domnule primar? Mulțumesc. 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Bun. Dau cuvântul domnului primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci, domnule viceprimar, procedura legală, 

într-adevăr, s-a modificat și există posibilitatea să expropriezi pentru parcuri. Eu    v-

am zis la începutul anului și a fost prins pe bugetul consiliului local, alimentat, contul 

de expropriere. Vreau să nu uitați faptul că toată zona din Parcul Catedralei, cu o foarte 

mică excepție, de mici dimensiuni, care nu poate să permită nimic altceva, edificarea 

vreunei construcții, este spațiu verde. Noi putem să expropriem și discuția a fost să 

expropriem, și era unul dintre planurile pe care vi le-am prezentat, să continuăm 

extinderea parcului. Din păcate, nu am avut resursa financiară să continuăm această 

activitate. Ca și, efectiv, componenta de sediu de primărie nu avem cum să o construim 

acolo  deoarece e zonă verde pe PUG. Până se modifică PUG-ul, va rămâne parc acolo 

sau construcții agrement – sport.  

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

mai sunt discuții asupra proiectului….. Doamna Cristina Pravăț. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Așa cum am afirmat și 

în alte ocazii, grupul politic PSD al consilierilor locali din Consiliul Local al 

Municipiului Bacău  își arată din nou rezerva cu privire la oportunitatea acestui 

proiect. Știm foarte bine că niciodată cetățenii municipiului Bacău nu au reclamat 

problema sediului municipalității, ci… 

Domnul primar Cosmin NECULA – De unde știți asta ? 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Domnule primar, nu 

v-am întrerupt. Ci, mai degrabă  au solicitat îmbunătățirea calității actului de 

administrație publică. Au solicitat, și știm, nu în puține rânduri, îmbunătățirea 

serviciului public din Primăria Municipiului Bacău. Prin urmare, cred că ar trebui să 

plusăm mai întâi la capitolul ”Atitudine bazată pe respect, atitudine reverențioasă, 

atitudine de suport total al…acordat cetățeanului” și după aceea să ne gândim și la 

achiziționarea unui nou sediu. Mulțumesc. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Domnule primar, aveți cuvântul. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Nu am de gând să mai intru în vreo polemică. 

Știți foarte bine, doamna Breahnă, cam cum e atitudinea funcționarilor și pe la Oficiul 

de Cadastru și pe la Primăria Bacău. Uneori. Dar…dar, ceea ce pot să vă spun, că în 

ultimii trei ani de zile serviciile către populație s-au îmbunătățit. Pe de altă parte, dacă 

vă uitați un pic la colegii, sau în fine, partenerii dumneavoastră, aparatul de lucru al 

primarului, stau într-o clădire în risc seismic. Puneți în pericol nu doar angajații care se 

află acolo, puneți în pericol inclusiv cetățenii care intră în acea clădire. Mai mult decât 

atât, ca să poți oferi servicii de foarte bună calitate îți trebuie o locație propice, nu să 

stai înghesuit printre birouri cu petenții sau cu oameni. Nu vreți să-l votați, nu e nici un 

fel de problemă dar depășiți considerațiile ieftine, de natură politică. Haideți să 

mergem mai departe că avem listă mare.   

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Ieftine sunt în opinia 

dumneavoastră. Nimeni nu afirmă faptul că anumiți angajați ai Primăriei Municipiului 

Bacău merită din plin condiții mult mai bune de lucru. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA – Uitați-vă la bârna din ochi și după aceea la 

paiul din ochii…  

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Nu, chiar uitați-vă 

dumneavoastră, că aveți multe tare, nu știu cum mai vedeți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Da, da, da. Văd foarte bine Oficiul de Cadastru, 

în schimb. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Are cuvântul domnul viceprimar 

Ștefan. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN – Domnule primar, doar o întrebare 

scurtă. E clar că avem nevoie de o primărie nouă, funcțională și modernă, dar vreau să 

vă pun o întrebare – ce s-a mai întâmplat cu solicitarea celor de la Fundația Caritatea 

care voiau să construiască pe fostul amplasament al Teatrului de Păpuși, o clădire 

acolo, cu utilitate publică, pentru că e acolo un PUG, dacă știți, pot construi și poate ne 

gândim, nu știu, chiar să închiriem la un moment dat.  

Domnul Primar Cosmin NECULA – Servicii publice. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN – Așa, servicii publice. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Servicii publice, nu utilitate publică. 

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN – Ce…Știu că  în momentul când 

aveam eu Urbanismul, solicitaseră un certificat de urbanism de P+ 11 pentru o clădire 

și mă gândeam dacă nu cumva putem să închiriem, decât să achiziționăm un spațiu, 

dacă nu e mai rentabil. Ar trebui să gândim și lucrul ăsta, pe o perioadă de timp, până 

avem bani în buget să luăm o clădire nouă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci, haideți ca să ne înțelegem, doamnelor și 

domnilor consilieri locali. Eu nu v-am spus acum că alocăm vreo sumă de bani. Ca să 

poți discuta de vreo sumă de bani, trebuie să ai o evaluare. Dar vă pripiți în a lua 

decizii. Nu discutăm aici de bani, discutăm aici de o chestiune de principiu. Data 

trecută am venit conform legii, respectând legea, cu o propunere de sediu, că așa scrie 

în lege, că pot să fac, am avut toate avizele de legalitate din partea aparatului de 

specialitate. Doamna consilier PNL, Raluca Năstase a spus să verificăm mai multe, vă 

prezentam acum posibilitatea să ne apucăm să verificăm mai multe variante care, 

teoretic, să ajungă tot la dumneavoastră, pe masa de decizii, dar fiind însoțite și de 

rapoarte de evaluare și multe alte asemenea chestiuni. Să aveți de unde alege. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Mulțumim frumos, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Mai mult de atât… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Mulțumim frumos. Dacă nu mai sunt 

discuții asupra proiectului, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de 

hotărâre.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru ? 

Cine este împotrivă ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Mulțumesc că vă gândiți la cetățeni, domnilor 

consilieri. 
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Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Eu am spus că la primărie nu mai suportă 

lumea, nu avem un loc de parcare, nu avem un loc de stat… 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Dar suntem în timpul în care votăm, 

domnule Huluță. Puteți să vă abțineți de la… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Domnule Huluță, nu putem vota în orb. 

Nu mi-a spus procedura. Care-i procedura? Negociere directă, pe sub masă, pe masă, 

negociere în piața publică, strigare… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Dacă noi nu votăm principii, noi n-o să 

aflăm niciodată… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ –Vreau să știu ce aveți… 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Ce variante avem, ce asta…. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Dar vrem să știm. E normal,  sunt banii 

cetățenilor. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Sunteți de acord cu achiziționarea unui 

imobil pentru… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Asta scrie. Demararea procedurilor. Ce 

proceduri? Ce proceduri? Deci, dacă îmi spuneți, eu votez ”pentru”. Dacă îmi spuneți 

concurs de proiecte sau concurs de soluții, eu votez ”pentru”. Competițional, domnule 

primar, nu are cineva o clădire, ne-o vinde nouă. Deci, competițional.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Deci acel… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Avem o nevoie, o împlinim. Dar 

competițional. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Deci acel cineva care ar avea o clădire…oleacă, domnule Miclăuș, oricum nu poate să 

o vândă fără aprobarea dumneavoastră. Problema se pune mult mai pragmatic. Avem o 

clădire sub risc de grad seismic major. Toate expertizele au spus lucrul ăsta. În 

momentul în care se întâmplă ceva, responsabilitatea aparține conducerii executive și 

conducerii deliberative. Domnul primar, în fața dumneavoastră, încearcă să demareze 

niște proceduri care ulterior vor fi toate, absolut toate, în consonanță cu litera legii. Nu 

o să vină nimeni să ia pe sub masă o clădire și nu o să treacă dacă dumneavoastră, în 

calitate de consilieri locali, nu veți aprecia că este oportun să o ia. Dar, cel mai 

important pas este ca aceste proceduri să fie demarate. Până la urmă, la asta se reduce.  

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ – Vor mai fi vreo trei hotărâri de consiliu 

local până când se va muta primăria acolo. Asta e o chestie de principiu, dar citiți o 

țâră hotărârea, că nu a spus nimeni că costă 2 milioane de euro, 70 de milioane de 

euro… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Păi nu, pentru că a venit data trecută și 

ne-a pus-o direct pe masă și acum vrea să o, mă rog, transparentizeze. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Conform legii, domnule consilier. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, ați venit atunci… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Conform legii. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ați venit cu 1,8 milioane, ați venit. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți, domnule consilier. Politică inutilă 

faceți. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, ați venit cu 1,8 milioane atunci. 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Am venit conform legii. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Domnule Ghingheș… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și acum veniți fără să specificați 

procedura. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Citiți legea, domnule consilier. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Lăsați asta cu legea… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi cum să las cu legea ? 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Păi, nu, spuneți-mi, cum negociați ? 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Să o iau după cartea dumneavoastră, sau ce… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Domnule, aici va fi făcut un regulament de achiziție. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Așa se explică…Așa, așa… 

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

da, domnule… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Asta vreau să aud. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Deci, conform legii… 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Muzică pentru urechile mele. Așa vreau 

să aud: regulament, competiții… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Conform legii, automat, dar nu va fi… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Dar nu-i inserat în proiectul de hotărâre. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Cetățenii…Păi, exact, nu-i inserat… 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ – Și noi anunțăm că votăm împotrivă. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Conform legii, poate însemna negociere 

directă. 

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ  - Votăm împotrivă. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Demararea procedurilor înseamnă procedurile prevăzute de lege, domnilor. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Adică ce vreți dumneavoastră, da. 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Rugămintea mea este la domnul 

secretar să supună proiectul la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Deci, cine este pentru? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? Proiectul de hotărâre a avut numai un vot pentru, nu a fost aprobat. 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 
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Cu 1 vot pentru, 4 voturi împotrivă și 11 abțineri, proiectul de hotărâre nu a fost 

adoptat. 

Doamna Consilier Ionela – Cristina BREAHNĂ –PRAVĂȚ- Domnule 

președinte… 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă fac 

o propunere: sunt trei invitați în sală în momentul de față. Haideți să nu-i ținem, au stat 

atâtea ore, haideți măcar să supunem la vot proiectele dumnealor. E vorba de 17, 25, și 

29. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Sunteți de acord cu modificarea ordinii de zi ? 

(Din sală, in afara microfonului: ”Da”) 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Suntem obosiți cu toții, nu-i nici o problemă, le rezolvăm pe toate. Hai. 

 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 
VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

  X 

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA   X 

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN  X  

6. DĂNILĂ GHEORGHE   X 

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA   X 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN  X  

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU   X 

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE   X 

14. MICLĂUŞ DANIEL  X  

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA  X  

16. PRICOPOAEA ENULA                                          X 

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN   X 

18. STAN GABRIEL   X 

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR   X 

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ   X 

 TOTAL 1 4 11 
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17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Vasile 

Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada 

existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, str. Tolstoi, 

nr. 18 către Parohia Ortodoxă ”Izvorul Tămăduirii” Bacău. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de proiect privind darea în folosință 

gratuită, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat 

în Bacău, str. Tolstoi, nr. 18, către Parohia Ortodoxă ”Izvorul Tămăduirii” Bacău. 

Părintele vă poate da toate detaliile, de asemenea, aparatul de specialitate vă stă la 

dispoziție.  

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 

Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului ). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul  de hotărâre (1, 2, 3, 4, 

5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții, se trece la procedura de vot secret. 

 

Dl. consilier Daniel Miclăuș - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opţiunii 

în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada 

existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, str. Tolstoi, 

nr. 18 către Parohia Ortodoxă ”Izvorul Tămăduirii” Bacău. 

                                                    1. Consilieri prezenţi  - 15 

                                     2. Numărul consilierilor care au votat – 15 

 
Nr.    

crt. PREVEDEREA CARE S-A  VOTAT 
        NUMĂR VOTURI 

PENTRU  ÎMPOTRIVĂ 

+ABȚINERI 

 NULE 

1.  Proiect  de  hotărâre privind darea în folosinţă 

gratuită, pe perioada existenței construcției, a 

terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, 

str. Tolstoi, nr. 18 către Parohia Ortodoxă 

”Izvorul Tămăduirii” Bacău – S-a adoptat 

  14       0 1 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Vă cer acordul dacă putem continua 

ședința pe timpul…da. 

 

25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Vasile 

Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre  privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația 
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Propedagogic Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Pedagogic 100”, 

în perioada 15 – 22 noiembrie 2019 la Bacău. 

 

Iniţiator –  DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de asocierea Municipiului Bacău cu 

Asociația Propedagogic Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului 

”Pedagogic 100”, în perioada 15 – 22 noiembrie 2019 la Bacău. 

 

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, 4, 5). 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile Luca – Discuții asupra proiectului ? Dacă nu 

sunt discuții, îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de 

hotărâre. 

 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Cine este pentru ? Supunem la vot punctul 25, cu mențiunea că domnul președinte se 

abține de la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva ?  

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 
VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN   X 

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN   X 
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Cu 11voturi pentru, trei abțineri și o neparticipare, proiectul a fost adoptat. 

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – E o asociere directă. Eu la toate asocierile 

directe mă abțin din motive de legalitate. 

 

29. Se trece la punctul 29 al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință Vasile 

Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre  privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea 

”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a Manifestărilor Științifice 

Anuale, în perioada 12 – 15 noiembrie 2019. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect privind asocierea Municipiului Bacău cu 

Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a 

Manifestărilor Științifice Anuale, în perioada 12 – 15 noiembrie 2019. 

 

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, 4, 5). 

 Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Dacă nu sunt discuții, rog pe domnul 

secretar să supună proiectul la vot.  

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? O abținere a domnului Ghingheș. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE Nu participă la 

vot   

14. MICLĂUŞ DANIEL X   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA   X 

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ Ieșit din sala   

 TOTAL 11 - 3 
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Cu 14 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Supun discuției punctul 16 al ordinii 

de zi… 

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri, vă anunț că  

voi părăsi ședința. Afară ne așteaptă oameni. Oricum, vă anunț că va urma 

extraordinara pe care o voi convoca, dacă mai este timp fizic, astăzi, dacă nu, mâine.  

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ – Domnule președinte de 

ședință… 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Nu plecați, vă rog frumos, un anunț important. 

Domnul Director Adrian ANGHEL- Sunt două proiecte pentru sistemul de 

management al traficului, care erau peste ordinea de zi și mâine trebuie să trimit 

răspunsul. 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 
VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN   X 

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE X   

14. MICLĂUŞ DANIEL X   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA X   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ Ieșit din sală   

 TOTAL 14 - 1 
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Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Bun, hai, repede, luați loc.  

Domnul Director Adrian ANGHEL – Ultimele două. Vă mulțumesc mult.  

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ – Alea trebuie depuse la ADR și 

sunt…foarte bine că ați zis, da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

52 A și 52 B. 

 

52 A. Se trece la punctul 52 A al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință 

Vasile Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind modificarea HCL nr. 375 din 

07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul ”Sistem de management al traficului pentru 

prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”, cod 

SMIS 128427. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- proiectul 52 A - modificarea HCL nr. 375 din 

07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul ”Sistem de management al traficului pentru 

prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”, cod 

SMIS 128427. Proiectele sunt conexate, au același obiect, sunt o serie de modificări 

normale. 

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 

Agenția de Dezvoltare Locală ). 

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul  de hotărâre (1, 2, 3,  

4, 5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectelor ? Dacă nu 

sunt discuții, rog  pe domnul secretar să supună proiectul la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Supunem la vot proiectul 52 A. 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? În unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul 52 A. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 
VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
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Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre 52 A a fost adoptat. 

 

52 B. Se trece la punctul 52 B al ordinii de zi şi domnul Președinte de ședință 

Vasile Luca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico- 

economice faza SF pentru obiectivul de investiții ”Sistem de management al traficului 

pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”. 

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Domnul Primar Cosmin NECULA- proiectul 52 B - aprobarea documentației 

tehnico- economice faza SF pentru obiectivul de investiții ”Sistem de management al 

traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu 

bicicleta”.  Proiectele sunt conexate, au același obiect, sunt o serie de modificări 

normale. 

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 

Agenția de Dezvoltare Locală ). 

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE X   

14. MICLĂUŞ DANIEL X   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA X   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 16 --- ---- 
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Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul  de hotărâre (1, 2, 3, 4, 

5). 

Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA- Discuții asupra proiectelor ? Dacă nu 

sunt discuții, rog  pe domnul secretar să supună proiectul la vot. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI – 

Supunem la vot proiectul 52 B. 

Cine este pentru ? 

Este cineva împotrivă ? 

Se abține cineva ? În unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul 52 B. 

 

Consilierii şi-au exprimat votul direct după cum urmează: 

 

Cu 16 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre 52 B a fost adoptat. 

 

Nr. crt.  NUMELE ŞI PRENUMELE 

 
VOT 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 

1. 
BÎRZU ILIE Plecat din 

sală 
  

2. 

BREAHNĂ-PRAVĂŢ 

IONELA- 

CRISTINA 

X   

3. BOTOI ROMICĂ Absent   

4. CIOCODEI MIHAELA X   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN X   

6. DĂNILĂ GHEORGHE X   

7. DINU IOANA-RALUCA Absent   

8. DRAGOMIR DOINA X   

9. GHINGHEŞ CRISTIAN X   

10. HULUȚĂ GHIORGHE X   

11. IROFTE DUMITRU X   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA Absent   

13. LUCA VASILE X   

14. MICLĂUŞ DANIEL X   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA X   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        X   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN X   

18. STAN GABRIEL X   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR X   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ X   

 TOTAL 16 --- ---- 
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Domnul Președinte de ședință Vasile LUCA – Ședința consiliului local a luat sfârșit. 

Următoarele proiecte vor fi puse pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare. 

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.  

Proiectele de hotărâre nr. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 și 52-Diverse nu s-au discutat 

în ședință. 

 

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

 

 

 

 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU,     

         VASILE LUCA                                             NICOLAE- OVIDIU POPOVICI     


