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DISPOZIŢIA  NR.   3110    DIN  17.12.2021 
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data 

de   23.12.2021,  ora   10,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău 
 
        PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
    Având în vedere: 
    Prevederile art.133 alin. (1),  art.134 alin. (1) lit. a) și alin. (5),  art.135, art.137 (1) și art.196, alin. 
(1) lit. b) din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea, 
                                                                             DISPOZIŢIE:  
 
ART.1. Pentru  data de 23.12.2021, ora  10,00,  se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al 
Municipiului Bacău,  ședința având loc atât cu participare fizică la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii 
Bacău   cât și prin  utilizarea unor mijloace electronice în condițiile art.137(1) din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în aplicația 
zoom,  prin  accesarea linkului: https://us06web.zoom.us/j/86055792739, pentru  cei  care  sunt  în 
imposibilitatea  de  a participa fizic. 
ART.2. Proiectul ordinii  de zi, cu indicarea  comisiilor de specialitate  cărora le-au fost trimise  spre 
avizare  proiectele de hotărâre și a compartimentelor de resort care  analizează și întocmesc rapoarte 
de specialitate la acestea, este cuprins  în anexa la prezenta dispoziție, parte integrantă a acesteia. 
ART.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în 
original, spre consultare, la Serviciul Administrație Publică Locală, prin transmitere  în format 
electronic, în conturile de mail furnizate de aceștia, precum și prin publicare pe site-ul oficial al 
Municipiului Bacău, https://municipiulbacau.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/anul-2021-
publicarea-oricaror-altor-documente-neprevazute-lit-potrivit-legii-fac-obiectul-aducerii-cunostinta-
publica-proiecte-hotărâre-dispozitia-convocare/   
ART.4. Comisiile de specialitate sunt invitate să formuleze amendamente la proiectele de hotărâre și 
să le depună  la  Serviciul Administrație Publică Locală, camera 49,  în cel mai scurt timp, de preferință 
până în preziua ședinței de consiliu local pentru a fi transmise Secretarului General al Municipiului 
Bacău.    
ART.5. Prezenta dispoziție este  adusă la cunoștința cetățenilor prin afișarea  la sediul instituției și  prin 
publicarea pe site-ul oficial al Municipiului Bacău,   https://municipiulbacau.ro/monitorul-oficial-
local/alte-documente/anul-2021-publicarea-oricaror-altor-documente-neprevazute-lit-potrivit-legii-
fac-obiectul-aducerii-cunostinta-publica-proiecte-hotărâre-dispozitia-convocare/  
ART.6. Ședința va avea loc cu respectarea legislației privind siguranța sanitară, în contextul evitării 
răspândirii virusului SARS COV 2.  
ART.7. Secretarul General al Municipiului Bacău  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziții. 
ART.8.Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta dispoziţie se comunică  la 
Instituţia Prefectului Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
   Lucian-Daniel STANCIU –VIZITEU             SECRETARUL GENERAL AL MUN.  BACĂU 
                                                                                           Nicolae-Ovidiu POPOVICI 
 
 
                                                         VIZAT JURIDIC,  
 
NOP/RT/Ds.I-A-2/Ex.1 
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           Anexă la Dispoziția  nr.  3110  din   17.12.2021 
PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

BACĂU DIN DATA DE  23.12.2021 
 

1.  Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare” al 
Municipiului Bacău domnului Ionescu – Ambrosie Pavel. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 
MUNICIPIULUI BACĂU 
   
Proiectul este însoțit de  raportul de specialitate de la Direcția Juridică  și este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 4  și 5. 

2.  Proiect de hotărâre privind acordarea  unui premiu în valoare de 5000 lei  
domnului Palaghian Constantin, care a împlinit vârsta de 100 de ani. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Direcția de Asistență Socială Bacău  și este  transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr. 1  și 5. 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi 
din municipiul Bacău, a antrenorilor acestora, precum și recompensarea unui elev 
și a coordonatorului acestuia, pentru performanțe deosebite 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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, 
Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni și  este  transmis spre 
avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4  și 5. 

4.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Episcopia Romano-
Catolică de Iași a unor imobile situate în Bacău, str. Tecuciului nr. 21 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Evidență Patrimoniu și  este  transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr. 2, 4  și 5. 

5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul  de investiții ” Reabilitarea rețelelor 
termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat 
de termoficare din municipiul Bacău”. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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   
Structura Dezvoltare  Strategică și Programe și  este  transmis spre avizare 
comisiilor de specialitate nr. 1, 3  și 5. 

6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Devizului General actualizat, la  faza 
Proiect Tehnic,  pentru obiectivul  de investiții ” Modernizare și  reabilitarea  Creșa 
nr.3”. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Structura Dezvoltare Strategică și Programe și  este  transmis spre avizare comisiilor 
de specialitate nr.   1, 4  și 5.     

7.  Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită  asupra  unui 
autoturism care a fost transmis către Poliția Locală Bacău prin H.C.L. nr. 214/2017. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Intervenții Auto și Utilaje și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 
nr.   2  și 5. 

8.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305 /2021 (privind  modificarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Bacău, 
aprobat prin HCL nr.441/2010)  și a HCL nr.387/2021 (privind desemnarea 
reprezentanților în organele de conducere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău 
precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții). 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Tineret și Informare Cetățeni și  este  transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr. 1,2, 3, 4  și 5. 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a 
concursului pentru ocuparea funcției contractuale de Director General al Clubului 
Sportiv Municipal  Bacău 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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, 
Serviciul Tineret și Informare Cetățeni, Serviciul Monitorizare și 
Coordonare și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare 
Profesională și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 4  și 5. 
 



 

10.  Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Bacău, în 
suprafață de 6237 mp identificat cu nr. cadastral 68618 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Direcția Patrimoniu și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.  2  și 
5. 

11.  Proiect de hotărâre privind introducerea unor terenuri în domeniul public al 
Municipiului Bacău 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Evidență  Patrimoniu   și este  transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

12.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, 
a unor bunuri imobile - terenuri 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Evidență  Patrimoniu  și  este  transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

13.  Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri din municipiul Bacău, ca 
bunuri de uz și de interes public local 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Evidență  Patrimoniu  și este  transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr.   2  și 5. 

14.  Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Berești Bistrița în calitate de 
membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea 
Actului Constitutiv și a Statului acesteia 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Monitorizare și Coordonare și  este  transmis spre avizare comisiei de 
specialitate nr. 5. 
 



15.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious 
Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Full A.C.T. Night”, în data 
de 23.12.2021 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Monitorizare și Coordonare și  este  transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr.2,  4  și 5. 

16.  Proiect de hotărâre privind plata contribuției de membru a Municipiului Bacău 
către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Bacău, pe anul 2021 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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, 
Direcția Economică  și Serviciul Monitorizare și Coordonare și  este  transmis spre 
avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4  și 5. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ 
GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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, 
Serviciul Evidență Patrimoniu și Serviciul Mentenanță, Reparații și Investiții și  este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.  2, 3  și 5. 

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 241/2021 prin 
care s-a aprobat dreptul de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor 
suprafețe de teren situate în Bacău 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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, 
Serviciul Evidență Patrimoniu și Serviciul Mentenanță Reparații și Investiții și  este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3  și 5. 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ 
GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Cornișa Bistriței, 
Erou Ghe. Rusu, Mărășești, George Apostu, Măgura Cașin. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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, 
Serviciul Evidență Patrimoniu și Serviciul Mentenanță, Reparații și Investiții și  este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.  2, 3  și 5. 
 



20.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele 
contracte de concesionare 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Direcția Patrimoniu-Serviciul Evidență Patrimoniu și  este  transmis spre avizare 
comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3  și 5. 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința 
din fondul locativ de stat, situată în municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 
113, sc. B, ap. 8, deținută cu contract de închiriere de domnul Lupu Costică, pe 
spațiul de locuit liber care a fost deținut de doamna Herciu Maria, prin modificarea 
contractului de închiriere 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Direcția Patrimoniu și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.   2, 
4  și 5. 

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din  
Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 
12590/28.12.2010 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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, 
Direcția Patrimoniu-Compartiment Exploatare Fond Locativ și Gestionare 
spații/terenuri și alte bunuri și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 
nr. 2, 4  și 5. 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe 
trimestrul IV anul 2021, al Municipiului Bacău. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Direcția Economică și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 
3,  4  și 5. 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în 
continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  și a Programului 
de investiții  pe anul 2022, al Consiliului Local al Municipiului Bacău.  
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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, 
Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 

25.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. 284/30.08.2021 
prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Bacău 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Managementul  Resurselor Umane și Formare Profesională  și  este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale 
Poliției Locale a Municipiului Bacău 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 
MUNICIPIULUI BACĂU 
   
Proiectul este însoțit de  raportul de specialitate de la  Direcția Juridică și  este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

27.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție publică de interes local, 
rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data 
de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 
MUNICIPIULUI BACĂU 
   
Proiectul este însoțit de  raportul de specialitate de la  Direcția Juridică și  este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

28.  Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Bacău a Comisiei 
Locale de Ordine Publică și abrogarea H.C.L. nr. 263/27.11.2020. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 
MUNICIPIULUI BACĂU 
   
Proiectul este însoțit de  raportul de specialitate de la  Direcția Juridică și  este  
transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5. 

29.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, 
aferent anului 2021, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul 
anului 2022 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională   și este  
transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5. 



30.  Proiect de hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și 
taxelor locale la nivelul municipiului Bacău 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Impozite și Taxe Locale și  este  transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 
5. 

31.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri și terenuri 
neîngrijite de pe raza municipiului Bacău. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Impozite și Taxe Locale și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 
1 , 2, 3, 4 și 5. 
 

32.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 295 din 30.08.2021 prin care a 
fost aprobat Regulamentul privind regimul de acces și circulație, staționare și 
parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea 
HCL nr. 305/2018 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Direcția Patrimoniu-Serviciul Evidență Patrimoniu și  este  transmis spre avizare 
comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 
 

33.  Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, 
aprobat prin HCL nr. 383/2010 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Evidență Patrimoniu și  este  transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr. 2, 3  și 5. 
 

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Monitorizare și Coordonare – Unitatea Municipală pentru Monitorizare 
Calitate Servicii Publice și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 
1, 3  și 5. 

35.  Proiect de hotărâre  pentru completarea Anexei nr.5 din HCL nr.61 din 19.02.2018 
privind înființarea ”Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice și  este  transmis 
spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 

36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții 
îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 
2022, în ordinea de prioritate, respectiv criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – 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 
Serviciul Evidență Patrimoniu și  este  transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr. 2, 4  și 5. 

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului din strada 
Letea (fostele laboratoare ale Liceului Letea), identificat cu nr. cadastral 76523.  
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 
MUNICIPIULUI BACĂU 
   
Proiectul este însoțit de  raportul de specialitate de la Direcția Juridică și  este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 4  și 5. 
 

38.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 434/14.11.2018 privind 
aprobarea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor 
publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din 
municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002. 
Iniţiatori – GRUPUL CONSILIERILOR LOCALI PNL: DL. LIVIU – 
ALEXANDRU MIROȘEANU, DL. CĂTĂLIN – BOGDAN CREȚU, DL. 
GABRIEL – STĂNICĂ LUPU, DL. IULIAN- VASILE STOICAN și D-NA 
VIOLETA URBAN 
   
Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică, 
Direcția Economică, Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii 
Publice, Compartiment Urmărire Lucrări și Direcția Patrimoniu – Intervenții Auto 
și Utilaje și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4  și 5. 
 



 
 
 
Comisia de  specialitate nr.1- Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget și investiţii 
Comisia de specialitate nr.2- pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului şi  
ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie 
Comisia de specialitate nr.3- pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie 
comunală şi energie termică 
Comisia de specialitate nr.4- pentru  activităţi  culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, sport 
Comisia de specialitate nr.5- pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea  
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 
 

 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU           SECRETARUL GENERAL AL MUN.  BACĂU 
                                                                                           NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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39.  Diverse. 


