
 1 

   ROMANIA 

       JUDETUL BACAU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

NR.__________ DIN_______________2020   

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau 

nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul 

Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 

 

 

 

Prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011, s-a aprobat 

preluarea actelor juridice incheiate cu titularii cabinetelor medicale/laboratoarele de tehnica medicala si 

cu Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, care functioneaza in imobilele preluate, cu respectarea 

legislatiei in vigoare, imobile evidentiate in Protocolul anexa la hotarare, inregistrat la Consiliul 

Judetean Bacau cu nr. 13962/28.12.2010 iar la Consiliul Local al Municipiului Bacau, cu nr. 

12590/28.12.2010, perfectandu-se contracte de concesionare cu titularii cabinetelor 

medicale/laboratoare de tehnica medicala si cu Spitalul Judetean de Urgenta Bacau. 

  Prin cererile inregistrate la Primaria Municipiului Bacau sub nr. 111153 si 111147 din 

12.02.2021, d-na Emandache Maria-Antonela, reprezentant legal al S.C. ANA MEDICAL CABINET 

S.R.L. si d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-

TEREZIA-LYANA, solicita preluarea, respectiv cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68756 

din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 

69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019, nr. 69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020, incheiat 

pentru spatiul in care functioneaza cabinetul medical situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9, conform 

Contractului de Donatie praxis de medicina de familie autentificat sub nr. 260/28.01.2021 la Societatea 

Profesionala Notariala « Zaharia-Ciorcila ». 

  Avand in vedere solicitarile S.C. ANA MEDICAL CABINET S.R.L. si C.M.I. DR. 

CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, se impune modificarea pozitiei nr. 3, Art. 2 din Protocolul 

anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se 

inlocuieste titularul cabinetului medical din str. Bicaz, nr. 7 - 9, d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, 

reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, cu S.C. ANA MEDICAL 

CABINET S.R.L., reprezentata legal de dr. Emandache Maria-Antonela – medic medicina de familie, 

precum si cesionarea contractului de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat 

prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019, nr. 

69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020, de la d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant 

legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, catre S.C. ANA MEDICAL CABINET 

S.R.L., reprezentata legal de dr. Emandache Maria-Antonela - medic medicina de familie, restul 

clauzelor contractuale ramanand neschimbate. 

  Fata de cele prezentate, va rugam sa hotarati. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 
Red. IM/IM 

Ex. 2 ;Ds. I-A-4 
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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 

       PROIECT AVIZAT.  

            SECRETARUL GENERAL AL  

                     MUNICIPIULUI BACAU 

            NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

NR._________ DIN____________2021 

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 

19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean 

Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 

  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
            Avand in vedere: 

        - Cererea d-nei  Emandache Maria-Antonela, reprezentant legal al S.C. ANA MEDICAL 

CABINET S.R.L., inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub nr. 111153/12.02.2021 prin care 

solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin 

Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019, nr. 

69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020, incheiat pentru spatiul in care functioneaza cabinetul 

medical situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9 de la d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal 

al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA; 

  - Cererea d-nei Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU 

MONICA-TEREZIA-LYANA, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub nr. 111147/12.02.2021 

prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost 

modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019, 

nr. 69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020, incheiat pentru spatiul in care functioneaza cabinetul 

medical situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9, catre S.C. ANA MEDICAL CABINET S.R.L. ; 

                 -  Contractul de Concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin 

Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019, nr. 

69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Cârnu Monica-

Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA; 

        - Contractul de Donatie praxis de medicina de familie autentificat sub nr. 

260/28.01.2021 la Societatea Profesionala Notariala « Zaharia-Ciorcila »; 

        - Prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de 

cabinete medicale, actualizata; 

  - Prevederile art. 59 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică 

legislativă, modificată și completată ; 

        - Hotararea nr. 3 din 19.01.2011 a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind 

dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza 

Protocolului nr. 12590/28.12.2010 ; 

           - Referatul Compartimentului Evidenta Concesionari cu nr. _______ din _______2021; 

         - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. ________  

din __________2021;  

           - Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

inregistrat cu nr. __________ din __________2021 ; 
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  - Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 

republicata; 

  - Prevederile art. 108, , lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 

139, alin. (3), lit. “g” si alin. (6), ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. 

(1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b”  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                    In temeiul prevederilor art. 362 (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 

 

  ART. 1 – Se aproba modificarea pozitiei nr. 3, Art. 2 din Protocolul anexa la Hotararea 

Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se inlocuieste titularul 

cabinetului medical din str. Bicaz, nr. 7 - 9, d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al 

C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, cu S.C. ANA MEDICAL CABINET S.R.L., 

reprezentata de Dr. Emandache Maria-Antonela, medic medicina de familie. 

  ART. 2 -  Se aproba cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, 

asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 

69201/05.06.2019, nr. 69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020, incheiat intre Municipiul Bacau si 

d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-

LYANA catre S.C. ANA MEDICAL CABINET S.R.L., reprezentata de Dr. Emandache Antonela-

Maria, medic medicina de familie, incepand cu data de 28.01.2021, in baza Contractului de Donatie 

praxis de medicina de familie autentificat sub nr. 260/28.01.2021 la Societatea Profesionala Notariala 

« Zaharia-Ciorcila », in conditiile si clauzele prevazute in  Contractul de Concesionare nr. 68756 din 

11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 

69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019, nr. 69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020. 

  ART. 3 – Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa perfecteze si sa 

semneze contractul de concesionare incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. ANA MEDICAL 

CABINET S.R.L., reprezentata de Dr. Emandache Maria-Antonela, medic medicina de familie. 

  ART. 4 – Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, 

Compartimentului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Evidenta 

Concesionari si persoanelor nominalizate la Art. 2. 

  ART. 5 – Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau – Compartiment Evidenta Concesionari. 

  ART. 6 – Prin grija domnului Secretar al Municipiului Bacau prezenta hotarare va fi 

comunicata la Institutia Prefectului – Judetul Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI  BACAU, 

 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

 
IM/IM/ds. I-A-4  
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            ROMANIA 

               JUDETUL BACAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

ARHITECT-SEF AL MUNICIPIULUI BACAU 

COMPARTIMENT EVIDENTA CONCESIONARI 

NR. ___________ DIN______________2021 
 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din 

Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 

12590/28.12.2010 

 

 

  Analizand proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, consideram oportun  

adoptarea acestuia, deoarece : 

  - se respecta o prevedere legala; 

  - titularii contractelor de concesionare nu au datorii la bugetul local ; 

  - se asigura continuitatea activitatii medicale pentru medicina de familie ; 

  - taxa de concesionare ce se incaseaza constituie venit la bugetul local ; 

  Fata de cele prezentate, avizam favorabil proiectul de hotarare cu titlul de 

mai sus in forma prezentata. 

 
 

 

 

ARHITECT-SEF AL MUNICIPIULUI BACAU, 

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN 

 

 

                         

    

          

                                                                         COMPARTIMENT   

             EVIDENTA CONCESIONARI, 

                     INTOCMIT, 

                          IONICA MIRELA    
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                       ROMANIA               APROB. 

               JUDETUL BACAU             PRIMAR, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU          LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

ARHITECT-SEF AL MUNICIPIULUI BACAU 

COMP. EVIDENTA CONCESIONARI                           

NR. ________  DIN  __________2021  

   

R E F E R A T 

 

  Avand in vedere : 

- Cererea d-nei Emandache Maria-Antonela, reprezentant legal al S.C. ANA MEDICAL 

CABINET S.R.L., inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub nr. 111153/12.02.2021 prin care 

solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin 

Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019, nr. 

69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020, incheiat pentru spatiul in care functioneaza cabinetul 

medical situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9 de la d-na Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal 

al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA; 

  - Cererea d-nei Cârnu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU 

MONICA-TEREZIA-LYANA, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub nr. 111147/12.02.2021 

prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost 

modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019, 

nr. 69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020, incheiat pentru spatiul in care functioneaza cabinetul 

medical situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9, catre S.C. ANA MEDICAL CABINET S.R.L. ; 

- Contractul de Donatie praxis de medicina de familie autentificat sub nr. 

260/28.01.2021 la Societatea Profesionala Notariala « Zaharia-Ciorcila » 

- in vederea continuarii activitatii de medicina de familie pentru pacienti si alti 

beneficiari ai serviciilor oferite de cabinetul medical, se impune modificarea pozitiei nr. 3, Art. 2 din 

Protocolul anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 in sensul 

ca : 

- se inlocuieste titularul cabinetului medical din str. Bicaz, nr.  7 - 9, Cârnu Monica-

Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, cu S.C. ANA 

MEDICAL CABINET S.R.L., reprezentata legal de Dr. Emandache Maria-Antonela, medic medicina 

de familie ; 

- se cesioneaza Contractul de Concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost 

modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019, 

nr. 69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020, incheiat intre Municipiul Bacau si Cârnu Monica-

Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, catre S.C. 

ANA MEDICAL CABINET S.R.L., reprezentata legal de Dr. Emandache Maria-Antonela, medic 

medicina de familie, in conditiile si clauzele prevazute in contractul de concesionare nr. 68756 din 

11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, nr. 

69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019, nr. 69410/07.08.2019 si nr. 553472/13.08.2020. 

  Fata de cele prezentate, va rog sa aprobati prezentul referat si sa dispuneti cu privire la 

initierea unui proiect de hotarare in sedinta Consiliului Local al Municipiului Bacau privind 

modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind 

dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza 

Protocolului nr. 12590/28.12.2010. 

ARHITECT-SEF, 

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN 

                 INTOCMIT, 

       IONICA MIRELA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr. 118644/1/ 11.03.2021 

 

 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau 

preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete 

medicale, actualizata; 

- Prevederilor HCL nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau 

preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 ; 

- Prevederilor art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 

republicata, care precizează: 

Art. 391 (1)  Medicii se pensioneaza, la cerere, la varsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind 

mentinerea in activitate pana la implinirea varstei de 67 de ani se depune, de catre medic, la unitatea 

angajatoare, cu cel putin 3 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare prevazute de Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

-Prevederilor art. 108 lit.”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și 

completată, care precizează: 
Art.108 Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a 

prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să 

fie: 

    b) concesionate; 

- Prevederile art. 59 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică 

legislativă, modificată și completată, care precizează: 

Art. 59 (1) Modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai 

multor articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare. 

(2) Pentru exprimarea normativa a intentiei de modificare a unui act normativ se nominalizeaza expres 

textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispozitia propriu-zisa se formuleaza 

utilizandu-se sintagma "se modifica si va avea urmatorul cuprins:", urmata de redarea noului text. 

-Prevederilor art.129 alin.(2) lit.”c” și alin(6) lit.”b”, art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), 

lit. ”a”, ale art. 197 (1) , ale art. 199 (1) și(2), ale art. 200 și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,modificată și completată, care precizează: 

Art.129(2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 

(6)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

        b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau 

închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile 

legii; 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele 

de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
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depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 

şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 

emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari; 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii. 

Art. 199 (1)Comunicarea hotararilor si dispozitiilor cu caracter individual catre persoanele carora li se 

adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect. 

(2)Hotararile si dispozitiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre 

persoanele carora li se adreseaza. 

 Art. 200    Verificarea legalitatii actelor administrative 

Dispozitiile primarului, hotararile consiliului local si hotararile consiliului judetean sunt supuse 

controlului de legalitate exercitat de catre prefect conform prevederilor art. 255. 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 

judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 362 alin.(1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și 

completată care precizează: 

Art.362 Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate privată 

    (1)  Bunurile proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în 

administrare, concesionate ori închiriate. 

 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 118644/ 11.03.2021 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA ARHITECT - ȘEF 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local 

al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din 

Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 

12590/28.12.2010, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă 

rugăm ca până la data de 11.03.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General 

al Municipiului Bacău. 

 

 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

           LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                              AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                              NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 


