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ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROCES VERBAL 

Nr. 545044 din  09.07.2020 

 

 

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

20.03.2020 ora 16.00. 

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

ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 823 din  20.03.2020 a 

Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în şedinţă extraordinară. 

În sală sunt prezenți un număr de  12 consilieri,  şedinţa îşi poate începe lucrările.  

Lipsesc: doamna consilier Breahnă- Pravăț Cristina, doamna consilier Mihaela Ciocodei, 

domnul consilier Cristian Ghingheș, domnul consilier Vasile Luca, doamna consilier 

Doina Dragomir, doamna consilier Enula Pricopoaea, domnul consilier Daniel-Dragoș 

Ștefan, doamna consilier Raluca Năstase.  

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ- Da, cu incompatibilitățile o știm, că 

s-a mai discutat, majoritatea o știm că ne-a mai zis domnul secretar general, acum vă rog, 

domnule primar, să dați citire proiectului ordinii de zi, respectiv...Am înțeles că v-ați retras 

proiectul inițial și veniți cu un proiect suplimentar, permite... și o să supunem la vot, adică 

nu-i o...Vă rog să dați citire, domnule primar...Da, problema e cu avizele comisiei...Astea 

rămân valabile pe proiectul vechi.  

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi nu, că-i proiectul vechi. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - E proiectul vechi. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- ...să semneze Cristina, pe rapoarte, dacă e ok 

sau dacă vreți... 

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

perfect, ieșiți, semnează Cristina... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Dacă suntem acoperiți...adică e o 

chestiune de formă care poate fi acoperită, ratificată, ok.  

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - ...nu știu acum, domnul secretar să... 

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

din punctul meu de vedere, este ca și cum ar fi în discuții, să fie toată lumea mulțumită. 

Dacă vine doamna... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Deci la momentul discutării trebuie 

să fie avizul, adică mergem pe proiectul vechi și-l amendăm... 

Domnul primar Cosmin NECULA- Dacă vine doamna Pravăț. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - În cât timp vine?  

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

împlinim condiția... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Nu intră? 
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Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- ...să semneze proiectul...pentru comisie... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Pentru comisie, da. O luați prezentă, 

domnule președinte, pentru comisie la comisia cinci și nu poate să... 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

...îndeplinim condiția, nu-i nici o problemă. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cred că putem aștepta un pic. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Nu-i nici o problemă, se suspendă 

ședința, doar nu...Dar de fapt nici n-am intrat în ședință până nu... 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Adică am așteptat două zile, nu mai putem sta o 

oră. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Doar întreb: nu putem merge pe un pic de 

încredere să contiunuăm ședința?  

Domnul Primar Cosmin NECULA - 10 minute, e ok. 

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

până la sfârșitul ședinței se întrunește condiția... 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Da, e ok. Exact. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ- Dacă domnul secretar general 

confirmă, eu sunt de acord,da.  Bun. Dați citire, vă rog... 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ăla vechi? Ăsta nou? 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Cu ăsta nou, domnule primar. Și până la 

sfârșitul ședinței vine doamna consilier să semneze ca să puteți avea avizul comisiei... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Atunci dați citire aceluiași proiect... 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Proiectul nou, ăsta de acum. 

 

 

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi Domnul Președinte de ședință Daniel 

MICLĂUȘ dă cuvântul domnului  Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 

l9.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții 

pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

Iniţiator –DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

1.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 

privind   aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de 

investiții pe anul 2020 și următorii trei ani 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. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect de rectificare bugetară, doamnelor și 

domnilor consilieri, în forma în care ați avut-o la mapă, cu modificarea făcută față de 

celălalt proiect. Ați avut-o la...documentația la mapă. Vă mai dau citire întregului proiect? 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Eventual dacă pu...Spuneți, vă rog, 

expunerea de motive, ca să fie clar ce s-a modificat față de vechiul proiect ca să știm cu 

toții ce votăm. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci modificarea este în articolele hotărârii. 

Articolul unu alineat doi: ”Sumele rectificate vor fi utilizate pentru achiziționarea unor 

pachete de bază, alimente, produse igienă, precum și pentru continuarea procedurii de 

achiziții a unor containere prevăzute, grupuri sanitare, racordarea la utilități.” Alineatul 

trei: ”Ajutoare de urgență vor fi acordate persoanelor vârstnice sau...și altor categorii de 

persoane vulnerabile identificate de către Direcția de Asistență a Municipiului 

Bacău...Asistență Socială a Municipiului Bacău”. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Da, mulțumim. Înscrieri la cuvânt, 

dacă sunt? Da, doamna Dinu. Mai e cineva? Domnul Bîrzu, domnul Crețu și domnul Șova, 

da? Doamna Dinu, aveți cuvântul. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Am să fac o solicitare. În pachetele acelea pe 

care le veți distribui pensionarilor, pentru a avea grijă și de sănătatea lor, să fie...să existe 

câte două măști chirurgicale și câte două perechi de mănuși în fiecare pachet. Vă 

mulțumesc. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ- Da, domnule primar. 

Domnul Primar Cosmin NECULA- În contextul în care ne vin...trebuiau să ne vină deja 

de două zile, aceste măști și mănuși, încă întârzie, cu certitudine. Dar, pe de altă parte, 

obligatoriu trebuie să conțină, acest pachet, săpun și componente de astea, de igienă 

sanitară.  

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Vedeți poate la Spitalul de Pneumologie au 

stocuri și vă pot împrumuta. Asta-i...dumneavoastră știți, dar asta-i solicitarea consilierilor 

PSD. Mulțumesc. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Dacă...Vă mulțumim și noi. 

Domnule Bîrzu, aveți cuvântul. Dați-i un microfon. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Revin cu amendamentul care a fost propus pentru... și a 

fost aprobat de consilieri: suma de 20.000 pentru echipamente pentru... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - 200.000 era. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- 200.000, echipamente de protecție pentru medici, 

asistenți, ambulanțieri...dacă-l mai supunem la vot sau a fost supus la vot...ar trebui supus 

la vot acest amendament, deci. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Dacă domnul secretar general, îi 

dau cuvântul... este singurul care se poate exprima pe legalitatea acestui amendament. Vă 

rog, domnule secretar general. 

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

noi punem în aplicare o hotărâre a Comitetului de Urgență. În Comitetul de Urgență nu s-a 

hotărât așa ceva, dar aveți deplina latitudine și chiar am vorbit cu domnul primar să luăm 

act de propunerea dumneavoastră și să facem la rândul nostru Comitetului Local de 
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Urgență propuneri, tocmai pentru a pune și aceste aspecte în consonanță și ulterior, 

supunerii aprobării dumneavoastră. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Trebuie să înțeleg că nu are avizul 

de legalitate al domnului secretar general. Am lămurit-o, domnule consilier. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci rămâne... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Rămâne în discuție. 

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

domnule Bîrzu...faceți o propunere sau o facem împreună cu domnul primar și o înaintăm 

Consiliu...Comitetului Local și o punem în practică. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Corect. Deci rămâne ca propunerea care deja a fost 

aprobată de consilieri...Poți face și în numele consilierilor locali care au aprobat acest 

amendament... 

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

să nu. 

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - ...către Comitetul de Situații de Urgență. Am înțeles. 

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

să nu. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ – Da...da. Cine mai e? Domnule 

Crețu, aveți cuvântul. 

Domnul Consilier Cătălin – Bogdan CREȚU- Oarecum era la același subiect. 

Amendamentele care au fost adoptate vor fi toate trecute într-o discuție... 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Suntem în fața unei noi ședințe...în fața unui nou proiect. Nici un amendament n-a fost 

aprobat. Acest... 

Domnul Consilier Cătălin – Bogdan CREȚU - Mă ref...Mă scuzați. Mă refer la 

amendamentele: cel legat de un milion de lei pentru aparat medical, aparatură medicală... 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Domnul primar nu-l mai face și vă explică de ce. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Era o altă ședință. Acum n-a...N-a 

fost formulat, domnule Crețu, un amendament. 

Domnul Consilier Cătălin – Bogdan CREȚU - Corect, dar situația în care ne aflăm, mă 

refer în oraș și în toată țara e aceeași. Și atunci vreau să știu: aceleași măsuri cu care toți 

cred că am fost de acord, cum le promovăm și le ducem la îndeplinire? Asta întrebam.  

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Bănuiesc că domnul primar a luat 

act de aceste propuneri ale noastre, și le-a însușit și le va duce în Comitetul Local de 

Urgență și vor fi... 

Domnul Consilier Cătălin – Bogdan CREȚU - Deci procedura e... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - ...vor fi adoptate prin hotărâre. 

Corect, domnule primar? 

Domnul Primar Cosmin NECULA – Deci voi supune la vot... exact cum și acest milion 

de lei de care vă vorbeam, l-am fundamentat, îl voi fundamenta și în fața Comitetului 

Local de Situații de Urgență. Pe baza hotărârii de Comitet de Situații de Urgență voi veni 

în fața dumneavoastră cu propunerea de alocare financiară. Mai mult decât atât, cred că 

este insuficientă propunerea... 
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Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - A, perfect, o să fundamentați 

dumneavoastră și în funcție de necesarul de paturi, se va stabili și suma, nu, având în 

vedere că veți ști cât costă per bucată, ca să nu intrăm în detalii tehnice. Era domnul Șova, 

dacă nu mă înșel. Da, era domnul Șova și după, domnul Huluță, da? 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Da, vă mulțumesc. Cum nu este domnul 

director de la Direcția Juridică, o să-l întreb pe domnul secretar...Și nici doamna director 

Economic...Economic și Juridic, pardon...Este domnul Chindruș și domnul secretar. 

Avizele celor două compartimente, direcții, sunt favorabile, deci nu sunt nici un fel de 

probleme? 

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

avizele celor două compartimente sunt valabile. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Valabile...favorabile? Valabile? 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Favorabile, da. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Da? Ok, mulțumesc, asta ar fi una. Și a doua:  

s-a făcut referire la adresa aceea a Prefecturii sau a Consiliului Local de Situații de 

Urgență sau...acolo se făcea vorbire cum că toate UAT-urile din județ, nu, ar trebui să 

instituie aceste măsuri. 

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

informațiile care le am și vă pot arăta... 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU – Nu știu, de aia vă întreb... 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- ...nu 

numai toate UAT-urile din județ, toate UAT-urile din țară au primit această adresă. De 

dimineață mă conversez cu colegii mei din țară, toți fac și iau aceleași măsuri pentru că au 

primit de la Instituția Prefectului aceeași adresă. Probabil este o măsură chiar a 

Guvernului, deci de punerea în aplicare a...De asta vă spun, că nu numai UAT-urile din 

județ, toate UAT-urile din țară, din ce informații am eu, au primit acest tip de adresă. 

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Am înțeles. Nu știam, de aia  ...Mulțumesc. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Da. Deci am lămurit-o. Domnule 

Șova, vreau să vă aduc la cunoștință că în baza lui 136 alineatul 8, domnul secretar general 

are obligația să ne aducă la cunoștința tuturor, înainte de începerea ședinței de consiliu, în 

eventualitatea în care nu există îndeplinită condiția, cum v-ați referit dumneavoastră: la 

referate, avize, tot ce înseamnă...Dacă domnul secretar a tăcut și n-a spus nimic, înseamnă 

că totul este în regulă și putem purcede mai departe. Domnule Huluță, vă rog. 

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

singura rezervă că să vină...A venit doamna Pravăț? Perfect. Cu singura rezervă...era 

avizul de la comisie. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Atunci să așteptăm totuși... 

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

avizele compartimentelor de resort sunt favorabile. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Exact. Așteptăm să fie semnat ca să 

fie totul ca la carte...Avizul să-l avem înainte de votarea proiectului și atunci aveți 

cuvântul, domnule Huluță, ca să... 

(Nu se înțelege, pauză de înregistrare). 
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Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - ...De asta nu...de asta nici nu am mască, pentru 

că nu am găsit nicăieri. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Atunci am să revin și am să fac un 

amendament. 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu spun că să fie ... să-l prindem, pentru că... 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- ...domnul primar va fi de acord... 

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -...pentru că nu se găsesc nicăieri măști... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Am înțeles, dar în produse de 

igienă... 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Produsele de igienă, domnule președinte, sunt 

una, măștile și mănușile sunt altceva. Sunt echipamente de protecție. Produsele de igienă 

înseamnă săpun, ce-a spus domnul primar, măștile și mănușile sunt echipament de 

protecție. Eu am specificat: două măști și două perechi de mănuși pentru fiecare pachet. 

Și... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Da, dar eu în hotărârea asta a 

Comitetului Local n-am văzut...acum ca să fiu și eu avocatul diavolului, dacă tot...există 

posibilitatea, domnule secretar general? 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - La orice hotărâre... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - În hotărârea Comitetului Local se 

specifică clar: produse alimentare/ igienă. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Atunci le punem la produse de igienă. Eu nu 

cred că o hotărâre nu poate fi îmbunătățită, cu atât mai mult că domnul primar a fost de 

acord, nu... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Așa am zis și eu. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Propunerea doamnei Dinu este  o propunere administrativă, nu neapărat de amendare a 

hotărârii de comisie...Asta e o propunere administrativă... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  -Se poate propune un amendament, 

da. 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Dinu, eu așa am înțeles-o. O sugestie de propunere administrativă. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Eu am propus administrativ, a fost o solicitare 

fermă și sunt convinsă că... 

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 

Exact...exact. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- ...toată lumea e în asentimentul... 

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

să nu. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - ...toți suntem în asentiment. Acum nu știu 

dacă e cazul... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Dacă ne dă cuvântul domnul primar, 

e suficient. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - ...îl facem amendament sau știm că domnul 

primar va face acest lucru. Am primit acordul și promisiunea dumnealui verbală: că vor fi 

dotate aceste pachete cu două măști și două perechi de mănuși chirurgicale. Mulțumesc. 
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Domnul Primar Cosmin NECULA - În momentul de față suntem în procedura de 

achiziție publică finalizată și așteptăm marfa, deci așteptăm produsele, 50.000 de mănuși 

și 50.000 de măști. Avem o serie de obligații legale pe care trebuie să le complinim. Cei 

care vor duce aceste pachete, dacă dumneavoastră vă veți da acordul, adică absolut toți 

angajații municipalității și/sau voluntari, de asemenea, Compania de Apă, de asemenea 

SOMA... 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Domnule primar, eu m-am referit în fiecare 

pachet, fiecare beneficiar să primească două măști și două perechi de mănuși.  

Domnul Primar Cosmin NECULA - Asta încercam să vă spun. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Restul, am înțeles, că ne-am povestit ieri cu 

echipamentele de protecție pentru cei care vor distribui. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu mă refeream exact ce se întâmplă cu cele 50.000 

de măști... 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Da, da, da, e ok, numai că...în fine, 

aici...da.  

Domnul Consilier GhiorgheHULUȚĂ- N-am găsit nicăieri. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Deci avem avizele, totul este în 

regulă. Supunem...Păi nu, avem...avem deja la comisia cinci este. Da, da, da, este 

favorabil.  

 

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

favorabil  

Există rapoartele scrise ale Compartimentelor  de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și 

Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică). 

Există avizele scrise ale Comisiilor de specialitate la proiectul de hotărâre, favorabile. 

 (1, 2, 3, 4 și 5).  

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Haideți să purcedem la vot, da? 

Cine este pentru acest proiect? Domnule Dănilă? Se abține. Atunci avem așa...Tot 

”pentru”? 11 voturi ”pentru”, o abținere. Împotrivă? Nici unul, da?  

 

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 
Absent    

3. BOTOI ROMICĂ x    

4. CIOCODEI MIHAELA Absent   

5. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN x   

6. DĂNILĂ GHEORGHE   x 

7. DINU IOANA-RALUCA x   

8. DRAGOMIR DOINA Absent   
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Cu 11 voturi ”pentru ” și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ - Gata, proiectul a fost aprobat, 

ședința s-a încheiat.  

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Eu cred că asta a fost o dovadă, până la urmă, 

de unitate între noi toți. Și consilierii PSD au asigurat cvorumul acestei ședințe pentru a 

debloca...  

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Slavă domnului. 

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - ...și pentru a putea să trecem la treabă fiecare 

dintre noi acolo unde-i este locul. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Daniel MICLĂUŞ  - Deci când se vrea, se poate. O zi 

bună să aveți. 

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu vă mulțumesc pentru faptul că a venit 

înțelegerea și faptul că suntem într-o situație de urgență în care trebuie să fim solidari 

pentru oamenii pe care îi deservim. 

 

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal,  într-un exemplar. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

     DANIEL MICLĂUȘ                              SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

                                                                              NICOLAE – OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 
Întocmit:  Oana Adam 
 

 

 

 
 

9. GHINGHEŞ CRISTIAN Absent   

10. HULUȚĂ GHIORGHE x   

11. IROFTE DUMITRU x   

12. LAZĂR DOINA-EMANUELA x   

13. LUCA VASILE Absent   

14. MICLĂUŞ DANIEL x   

15. NĂSTASE MARIA - RALUCA Absent   

16. PRICOPOAEA ENULA                                        Absent   

17. SCRIPĂŢ CONSTANTIN x   

18. STAN GABRIEL x   

19. ȘOVA - GÂȚU LAUR x   

20. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ Absent   

 TOTAL 11 - 1 


