
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 179253/17.11.2021                                                                                 

                                                                                    

                                                      PROIECT AVIZAT 

                                           SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

                                                      NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activităţii Societății de Servicii 

Publice Municipale Bacău S.A.  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, 

Avand in vedere: 

- Referatul nr. 179243 din 17.11.2021 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate 

Servicii Publice;  

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr.  179256 din 17.11.2021; 

- Raportul Direcției Juridice, nr. 179575/1 din 17.11.2021; 

-Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, nr. 179575/2 din 

17.11.2021 ; 

- Dispoziţiile art. 14, alin. (1), ale art. 27, alin (1), ale art. 29 alin. (1) lit. ”a” și ”c” și ale alin. 

(2) lit. ”a”, ”d” și ”h” din Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea si 

functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, 

actualizată; 

- Dispozițiile art. 2 pct.1, pct. 2 lit. ”b”,  pct.3 lit. ”b”, pct. 4 lit. ”b” și lit. ”c”, ale art. 3 pct. 2 

lit. ”e și ”h” și ale art. 58 ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată;    

- Dispoziţiile art. 127 alin. (1) și alin. (2), ale art. 155 alin. (1) lit. ”d” și ale alin. (5) lit. ”a” 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

HOTĂRĂȘTE 

   Art. 1.(1)  Se aprobă constituirea comisiei de analiză și verificare a activităţii Societății de 

Servicii Publice Municipale Bacău SA. în vederea elaborării raportului de evaluare în urma 

analizei și verificărilor efectuate, în următoarea componență: 

1.    

2.    

3.   

4.     



5.  

.......................... 

 (2) Comisia prevăzută la alin. (1) va avea următoarele atribuții: 

- Analiza situatiei existente, din punct de vedere al managementului operational, financiar si 

de personal; 

- Analiza și verificarea aplicării prevederilor privind guvernanța corporativă în cadrul 

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.; 

- Analiza  și verificarea performantei financiare si nefinanciare a  Societății de Servicii 

Publice Municipale Bacău S.A.;  

- Analiza și verificarea evoluției principalilor indicatori economico-financiari realizați de 

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA; 

- Întocmirea raportului privind constatările în urma analizei și verificărilor efectuate și 

prezentarea acestuia Consiliului Local; 

- alte atribuții stabilite de autoritatea publică tutelară. 

Art. 2. Comisia va solicita documentele din cadrul Societății de Servicii Publice Municipale 

Bacău SA prin Structura de Guvernanță Corporativă și  își va desfășura activitatea într-o 

perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri . 

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii. 

Art.4. Hotărârea va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 1, Unității Municipale 

pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice și Societății de Servicii Publice Municipale 

Bacău SA. 

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

   PRIMARUL  MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 179256/17.11.2021 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a 

activităţii Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.  

 

 

 

 Potrivit regulilor de guvernanță corporativă, Autoritatea Publică Tutelară, în cazul de 

față  Consiliul Local al Municipiului Bacău are obligația legală în virtutea art. 44 alin. (9), lit. 

”b” a  Anexei 1 din HG nr. 722/28.08. 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, coroborat cu art. 3 pct. 2 lit. ”b” și cu art. 29 

alin. (1) din OUG nr. 109/2011 pentru a acționa în interiorul cadrului legal, respectiv obligația 

de a mandata împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în 

Consiliul de Administrație al societății, ca urmare a finalizării procesului de selecție, 

desfășurat legal. Opțiunea de abținere nu este prevăzută de cadrul legal aplicabil societăților 

administrate pe baza guvernanței corporative, astfel încât, la această dată ne aflăm în situația 

în care procedura de selecție este finalizată, dar numirea membrilor Consiliului de 

Administrație nu s-a putut face. 

Din acest motiv, pentru a avea o imagine clară a situației Societății   de Servicii 

Publice Municipale Bacău SA, în lipsa unui Consiliu de Administrație în funcție, este 

necesară constituirea unei comisii de analiză și verificare a activităţii societății. 

   Potrivit Ordonanței nr. 71/ 29.08.2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizată, indiferent de 

forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor şi atribuţiilor ce le revin potrivit legii, 

autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi 

strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv 

a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi dreptul şi obligaţia de 

a monitoriza şi de a controla: 

    a) modul de respectare şi de îndeplinire de către operatori a obligaţiilor contractuale 

asumate; 

    b) calitatea, cantitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate; 

    c) respectarea indicatorilor de performanta stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii; 

    d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a preţurilor şi tarifelor 

pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat; 

    e) modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 

modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredinţate prin contractul de delegare a 

gestiunii. 



 Faţă de cele menţionate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea 

unei comisii de analiză și verificare a activităţii Societății de Servicii Publice Municipale 

Bacău S.A.  

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.M.P./Ex.2/DsXV-5 



JUDEŢUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU  

MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE 

Nr 179243 din 17.11.2021     

 

 

                                                                          APROB, 

                                                                         PRIMAR 

                                                                             Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

                                                                                                                                                                            

 

REFERAT 

 

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA este o societate cu capital public, 

având drept unic acţionar  Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Bacău şi 

funcţionează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 

2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale HG nr. 722/28.08. 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice. 

Potrivit Ordonanței nr. 71/ 29.08.2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizată, indiferent de 

forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor şi atribuţiilor ce le revin potrivit legii, 

autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi 

strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv 

a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi dreptul şi obligaţia de 

a monitoriza şi de a controla: 

    a) modul de respectare şi de îndeplinire de către operatori a obligaţiilor contractuale 

asumate; 

    b) calitatea, cantitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate; 

    c) respectarea indicatorilor de performanta stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii; 

    d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a preţurilor şi tarifelor 

pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat; 

    e) modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 

modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredinţate prin contractul de delegare a 

gestiunii. 

Prin regulile de guvernanță corporativă impuse de OUG 109/2011 și   HG nr. 

722/28.08. 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în calitate de Autoritate 

Publică Tutelară, avea obligația legală de a  mandata împuterniciţii Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA 



pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, ca urmare a 

finalizării procesului de selecție, desfășurat legal. 

Pentru a avea o imagine clară a situației Societății de Servicii Publice Municipale 

Bacău SA, în lipsa unui Consiliu de Administrație în funcție, este necesară constituirea unei 

comisii de analiză și verificare a activităţii societății, care va avea următoarele atribuții: 

- Analiza situatiei existente, din punct de vedere al managementului operational, 

financiar si de personal; 

- Analiza și verificarea aplicării prevederilor privind guvernanța corporativă în cadrul 

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.; 

- Analiza  și verificarea performantei financiare si nefinanciare a  Societății de Servicii 

Publice Municipale Bacău S.A.;  

- Analiza și verificarea evoluției principalilor indicatori economico-financiari realizați 

de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA; 

- Întocmirea raportului privind constatările în urma analizei și verificărilor efectuate și 

prezentarea acestuia Consiliului Local; 

- alte atribuții stabilite de autoritatea publică tutelară. 

 Faţă de cele menţionate, vă rugăm domnule Primar să iniţiaţi un proiect de hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Bacău privind constituirea unei comisii de analiză și 

verificare a activităţii Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.  

 

 

Șef Serviciu 

Daniela MIHĂILĂ 

 

 

 

Întocmit, 

Cons. Sup. Isabela Pintilie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M.P./Ex.2/DsXV-5 



    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU  

MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE 

Nr.  179575/2 din 17.11.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Bacau la proiectul de hotărâre privind constituirea unei 

comisii de analiză și verificare a activităţii Societății de Servicii Publice Municipale 

Bacău S.A.  

 Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a 

activităţii Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.  respectă cadrul legislativ 

oferit de O.U.G nr.109/30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, de H.G. nr. 722/28.08.2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, de Ordonanța nr. 71/ 

29.08.2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public si privat de interes local, actualizată și de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ.  

În urma analizării proiectului de hotărâre, a fost întocmit prezentul Raport de 

specialitate, în conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. (3) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, acesta putând fi supus dezbaterii. 

 

 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

Daniela MIHĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Cons.sup. Isabela PINTILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ 

NR. 179575/1 din 17.11.2021 

 

RAPORTUL 

compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacau la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză 

și verificare a activităţii Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. 

 

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

- Dispoziţiilor art. 14, alin. (1), ale art. 27, alin (1), ale art. 29 alin. (1) lit. ”a” și ”c” și ale 

alin. (2) lit. ”a”, ”d” și ”h” din Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea 

si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 

interes local, actualizată, care precizează: 

Art. 14, alin. (1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor şi 

atribuţiilor ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează 

prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor de 

administrare a domeniului public şi privat, respectiv a programelor de dezvoltare a 

infrastructurii edilitar-urbane, precum şi dreptul şi obligaţia de a monitoriza şi de a controla: 

    a) modul de respectare şi de îndeplinire de către operatori a obligaţiilor contractuale 

asumate; 

    b) calitatea, cantitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate; 

    c) respectarea indicatorilor de performanta stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii; 

    d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a preţurilor şi tarifelor 

pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat; 

    e) modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 

modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredinţate prin contractul de delegare a 

gestiunii. 

Art. 27, alin (1) Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul 

comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru modul în care 

gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbana a unităţilor administrativ-teritoriale, 

precum şi pentru modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciile de 

administrare a domeniului public şi privat. 

Art. 29 alin. (1) lit. ”a” și ”c” și ale alin. (2) lit. ”a”, ”d” și ”h” (1) În exercitarea 

competentelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii autorităţile administraţiei publice 

locale vor urmări cu prioritate: 

    a) gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe criterii de 

competitivitate şi eficienta economică; 

    c) monitorizarea şi controlul sistematic ale activităţii operatorilor şi promovarea unor 

măsuri adecvate în cazul în care serviciile prestate de aceştia nu respecta nivelurile de servicii 

şi indicatorii de performanta asumaţi; 

(2) În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale competente au 

obligaţia de a verifica periodic următoarele: 

    a) nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate şi aplicarea penalităţilor prevăzute în 

contractele de delegare a gestiunii pentru neîndeplinirea acestora; 



    d) limitele minime şi maxime ale profitului operatorului; 

    h) responsabilitatea autorităţii publice pentru nerespectarea obligaţiilor sale contractuale. 

- Dispozițiilor art. 2 pct.1, pct. 2 lit. ”b”,  pct.3 lit. ”b”, pct. 4 lit. ”b” și lit. ”c”, ale art. 3 

pct. 2 lit. ”h” și ale art. 58 ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată, care precizează: 

Art. 2 pct.1, pct. 2 lit. ”b”,  pct.3 lit. ”b”, pct. 4 lit. ”b” și lit. ”c”, În sensul prezentei 

ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

     1. guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează 

sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre 

autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administraţie 

sau de supraveghere, directori sau directorat, acţionari şi alte persoane interesate; 

    2. întreprinderi publice: 

    b) companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-

teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; 

    3. autoritate publică tutelară - instituţia care: 

    b) exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la 

întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); 

    c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la 

pct. 2 lit. a) şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o societate controlată; 

Art. 3 pct. 2 lit. ”e” și ”h” Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: 

    2. la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): 

   e) să asigure transparenţa politicii de acţionariat a statului în cadrul societăţilor faţă de care 

exercită competenţele de autoritate publică tutelară; 

    h) alte atribuţii prevăzute de lege; 

Art. 58    (1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la 

întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu. 

Raportul este publicat pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare până la sfârşitul lunii 

iunie a anului în curs. 

    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puţin informaţii privind: 

    a) politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare; 

    b) modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, 

transformări, modificări ale structurii de capital ş.a.; 

    c) evoluţia performanţei financiare şi nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în 

subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorităţii publice tutelare: 

reducerea plăţilor restante, profit ş.a.; 

    d) politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice aflate în 

subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorităţii publice tutelare şi 

costurile sau avantajele acestora; 

    e) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi şi preocupările de înlăturare şi 

prevenire a acestora; 

    f) alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorităţii publice tutelare. 

    (3) Informaţiile referitoare la politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare vizează cel 

puţin: 

    a) obiectivele politicii de acţionariat exprimate prin scrisoarea de aşteptări şi prevăzute în 

contractul de mandat; 



    b) indicatorii economico-financiari şi nefinanciari, raportaţi la ţinte asumate public prin 

scrisoarea de aşteptări, sau bugetele de venituri şi cheltuieli ale întreprinderilor publice; 

    c) evoluţia participaţiei statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi 

acţiuni); 

    d) valoarea dividendelor repartizate statului - acţionar; 

    e) selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora. 

    (4) În luna august a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul 

Finanţelor Publice elaborează şi prezintă Guvernului un raport anual privind întreprinderile 

publice. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Finanţelor 

Publice. 

- Dispoziţiilor art. 127 alin. (1) și alin. (2), ale art. 155 alin. (1) lit. ”d” și ale alin. (5) lit. 

”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, care precizează: 

Art. 127 alin. (1) și alin. (2) (1)Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi 

verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din 

numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada 

de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii 

comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre. 

    (2)  Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la 

termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. 

Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în 

domeniul supus analizei sau verificării. 

Art. 155 alin. (1) lit. ”d” alin. (5) lit. ”a” (1)  Primarul îndeplineşte următoarele categorii 

principale de atribuţii: 

  d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 

(5)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de 

specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate 

publică de interes local; 

-Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează:  

Art.129 alin.(2) lit.”a” (2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

    a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea 

si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale 

societatilor si regiilor autonome de interes local 

Alin.(3) lit.”d” (3)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

    ...d) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile 

corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii. 

și poate fi supus spre dezbatere. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 179575 din 17.11.2021 

 

      CĂTRE 

 

    DIRECȚIA JURIDICĂ  

Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice                         

Compartimentul Urmărire Lucrări  

                            Secției Auto și Utilaje 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) 

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail 

proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și 

verificare a activităţii Societății de Servicii Publice Municipale Bacău 

S.A.,  în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 17.11.2021 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 

 

 

 
 


