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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

DISPOZIŢIA  NR.   2873    DIN  19.11.2021 
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data 

de   26.11.2021,  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 26.11.2021, 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/86597039133, 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 
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           Anexă la Dispoziția  nr.  2873    din   19.11.2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
BACĂU DIN DATA DE  26.11.2021 

   

1.  Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului cererii de finanțare ”Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Bacău” Cod SMIS 
145512. 
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, 4 și 5. 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului local pentru energia termică 
produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populației) și 
utilizatorilor noncasnici și a subvenției unitare acordată de la bugetul local al  Municipiului 
Bacău  pentru energia termică furnizată în sistem centralizat în  municipiul  Bacău 
consumatorilor casnici (populație). 
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 -  Unitatea Municipală pentru Monitorizare 
Calitate Servicii Publice și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 4  
și 5. 

3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico economice faza SF pentru 
obiectivul de investiții Proiect integrat ” Amenajare Parcări” în locul bateriilor de garaje 
etapa I – strada Mioriței – strada Bradului – strada Tipografilor. 
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 
Implementare Proiecte și Finanțări Locale/Externe  și este transmis spre avizare comisiilor 
de specialitate nr. 1, 2 și 5. 

4.  Proiect de hotărâre privind  demararea procedurilor în vederea realizării de către 
municipalitate a obiectivul de investiții   ” Amenajare teren de sport multifuncțional și loc 
de joacă pentru copii”  pe terenul de sport, parte din baza materială a Liceului Tehnologic 
”PETRU RAREȘ” Bacău, situat în str. Tecuciului nr.17. 
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, 4 și 5. 

5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe baza 
DEVIZULUI GENERAL la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Construire 
Street Workout pentru 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 Tehnică și 
Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.   

6.  Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 95/2021 prin care s-a aprobat asocierea 
Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea 
organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău, pe parcursul 
anului 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 Direcția Patrimoniu- 
Serviciul Administrare Clădiri și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 4 
și 5. 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care 
s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale 
Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei 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, Direcția Economică și 
Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 

8.  Proiect de hotărâre privind  mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru 
aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată 
cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care 
Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi) 
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. 

9.  Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea 
Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor 
publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație 
în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif pentru luna octombrie 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 -  Unitatea Municipală pentru Monitorizare 
Calitate Servicii Publice și  este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 
5. 

10.  Cerere prealabilă  înregistrată cu nr.178609 din 15.11.2021, formulată de Societatea de 
Servicii Publice Municipale  Bacău S.A. 

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.  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. 

12.  Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și 
Bacăului a unui teren situat în   Bacău,  str. General Ștefan Gușe, nr.4. 
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. 

13.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de 
concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 
69354/25.07.2019 și nr. 140506/10.06.2021, încheiat între Municipiul Bacău și D-NA 
COSTIN LUCIA, reprezentant legal  al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spațiul cu 
destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu 
nr. 28 A. 
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. 

14.  Proiect de hotărâre privind  constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității 
Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. 
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, Unitatea Municipală 
pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, Compartiment Urmărire Lucrări și Secția 
Auto și Utilaje și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5. 

15.  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. 

16.  Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă a unei suprafețe de teren situată în 
intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a 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 Patrimoniu-  
Compartiment Exploatare Fond Locativ și Gestionare Spații/Terenuri și Alte Bunuri și 
Compartiment Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr. 1, 2 și 5. 

17.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și pentru aprobarea 
Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor 
publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din 
municipiul Bacău Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018. 



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, Serviciul Monitorizare 
și Coordonare, Compartiment Urmărire Lucrări și Secția Auto și Utilaje și este transmis 
spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5. 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumurilor și tipurilor de burse aferente 
semestrului I și II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar 
de stat 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 Birou Învățământ 
Cultură Sănătate și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5. 

19.  Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 
331/30.09.2021 prin care s-a aprobat desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău 
în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale 
unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 
2021-2022. 
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 Birou Învățământ, 
Cultură, Sănătate și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 4 și 5. 

20.  Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93/31.03.2021 
prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, 
pensionarilor din Municipiul Bacău, în valoare de 150 lei, semestrial. 
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  și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5. 

21.  Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a 
ajutoarelor de urgență din bugetul local. 
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, 4 și 5   

22.    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.   2  și 5. 

23.  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 
   



 
 
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 
 
 

 
                                                                           VIZAT JURIDIC,   
 
 
 
 
 
          N.O.P./R.T./Ds.I-A-2/Ex.1  

 
 

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. 

24.  Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru către Asociația ”Grup Inovare și 
Dezvoltare Durabilă Bacău” pentru 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 și Direcția Economică 
și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 și 5. 

25.  Diverse. 
 


