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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

DISPOZIŢIA  NR.  2030   DIN  24.06.2022 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data 

de   30.06.2022,  ora  10,00 

 

 

        PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

    Având în vedere: 

    Prevederile art.133 alin. (1),  ale art.134 alin. (1) lit. a) și alin. (5),  ale art.135, ale art.137 alin. (1) 

și ale 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 30.06.2022, 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 alin. (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/84137622301, 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-2022-

litera-publicarea-oricaror-altor-documente-neprevazute-lit-potrivit-legii-fac-obiectul-aducerii-

cunostinta-publica-proiecte-hotarare-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, biroul 49,  în cel mai scurt timp, de preferință 

până în preziua ședinței de consiliu local pentru a fi comunicate 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-2022-litera-publicarea-oricaror-altor-documente-neprevazute-lit-potrivit-

legii-fac-obiectul-aducerii-cunostinta-publica-proiecte-hotarare-dispozitia-convocare/ 

ART.6. Secretarul General al Municipiului Bacău  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziții. 

ART.7.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/R.T./Ds.I-A-2/Ex.1 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

           Anexă la Dispoziția  nr.  2030  din  24.06.2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI BACĂU DIN DATA DE  30.06.2022 
1.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Traseu pentru biciclete – 

semicircular- Mioriței” Cod SMIS 128422 

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 

Structura Dezvoltare Strategică și Programe și este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 

2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului proiectului conform  Devizului General 

întocmit  la faza Proiect Tehnic și  contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău 

pentru obiectivul de investiții ” Traseu pentru biciclete – semicircular- Mioriței” Cod SMIS 

128422 

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 

Structura Dezvoltare Strategică și Programe și este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 

3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic 

pentru obiectivul de investiții ” Construire corp clădire CDI ( Centru documentare și 

informare) și Cabinete școlare”  

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-Serviciul Tehnic Investiții și este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 

4.  Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI 

GENERAL pentru obiectivul de investiții ”Construire strada Corbului și LTE- alimentare cu 

apă și canalizare” 

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 

Structura Întreținere Patrimoniu și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 

2, 3 și 5. 

5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, 

pentru obiectivul de investiții ”Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, municipiul Bacău” 

Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 

MUNICIPIULUI BACĂU  
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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 

Structura Întreținere Patrimoniu și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 

2, 3, 4 și 5. 

6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației tehnico-economice, faza SF, pentru 

obiectivul de investiții ”Extindere clădire Școala ”Octavian Voicu” și înființarea unui spațiu 

de joacă” 

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. 

7.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației tehnico-economice, faza SF, pentru 

obiectivul de investiții ”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT (SOCIAL-MEDICAL-

EDUCAȚIONAL)”  

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. 

8.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației tehnico-economice, faza SF, pentru 

obiectivul de investiții ” AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE”  

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. 

9.  Proiect de hotărâre privind  concesionarea serviciului public de ridicare, transport și 

depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat  

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 Patrimoniu – 

Structura Intervenții Auto și Utilaje și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate 

nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 

10.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”Programului de măsuri  privind gospodărirea, 

întreţinerea și înfrumuseţarea localităţii” , precum și obligațiile care revin instituțiilor publice, 

persoanelor juridice și cetățenilor 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. 

11.  Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local 

Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 

MUNICIPIULUI BACĂU 



4 
 

 

 

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 stabilirea unui ”Fond pentru reîntregirea/extinderea 

patrimoniului Municipiului Bacău” prin utilizarea sumelor rezultate din vânzarea către 

persoane fizice sau juridice, conform legislației în vigoare, a imobilelor, clădirilor sau 

terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Bacău 

Iniţiatori –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 

MUNICIPIULUI BACĂU ȘI DL. CRISTINEL MANOLACHE – CONSILIER 

LOCAL P.E.R 

 

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 și 5. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul 

de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent 

imobilului-balcon, situat în municipiul Bacău, str. Republicii nr. 17, în suprafață de 4,00 mp. 

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. 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul 

de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent 

imobilului-extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Republicii nr. 31, în 

suprafață de 30,00 mp 

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. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul 

de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent 

imobilului-balcon locuință, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 23, Sc. A, Ap. 

1 în suprafață de 23,00 mp 

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. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul 

de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent 

imobilului-extindere birou, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 38,  în 

suprafață de 19,00 mp 

Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 

MUNICIPIULUI BACĂU 
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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. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul 

de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent 

imobilului-spații comerciale, situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai nr. 94 bis, în suprafață de 

73,72 mp 

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. 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul 

de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent 

imobilului-spațiu comercial prestări servicii, situat în municipiul Bacău, str. Miron Costin nr. 

47,  în suprafață de 16,50 mp 

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. 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul 

de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent 

imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Primăverii nr. 1,  în suprafață de 

20,00 mp 

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. 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul 

de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent 

imobilului-extindere birou, situat în municipiul Bacău, str. Banatului nr. 18,  în suprafață de 

13,18 mp 

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. 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul 

de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent 

imobilului-extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, Pasajul Revoluției nr. 1,  

în suprafață de 14,00 mp 

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. 
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22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru 

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ; ORGANIZARE A EXECUȚIEI 

LUCRĂRILOR, STR.CUZA VODĂ, NR.11 A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va 

realiza pe teren proprietate privată. 

BENEFICIARI: GAVRILIU CIPRIAN-GHEORGHE și GAVRILIU OANA-CRISTINA 

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 Urbanism și 

Direcția  Patrimoniu și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5. 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu SC DEDEMAN 

SRL, în vederea construirii unui sens giratoriu pe Calea Republicii nr. 169 

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. 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu SC DEDEMAN 

SRL, în vederea construirii unui sens giratoriu pe str. Izvoare nr. 54 

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. 

25.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile 

de la bugetul local al Municipiului Bacău în baza OG nr.82/2001 

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. 

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în  Contractul de 

concesionare încheiat între Municipiul Bacău și D-na Miron Deliana, reprezentant legal al 

C.M.I. DR. MIRON DELIANA, pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului 

aferent. 

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- 

Compartiment Exploatare Fond Locativ și Gestionare spații/terenuri și alte bunuri și este  

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5. 

27.  Proiect de hotărâre privind acordarea avizului, de către Consiliul Local al Municipiului 

Bacău, operatorului economic S.C. FILOTHEOS ANASTASIOS S.R.L. cu sediul în 

municipiul Bacău, pentru activități de pompe funebre și similare 

Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 

MUNICIPIULUI BACĂU 
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Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Biroul Autorizare 

Activitate Comercială și Transport și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 

3 și 5. 

28.  Proiect de hotărâre privind emiterea acordului vecinilor Societății Comerciale 

RENTKRAFT SRL pentru realizarea lucrărilor necesare obiectivului de investiții 

”AMPLASARE CONTAINERE CU DESTINAȚIA DE COMERȚ ȘI SERVICII, 

ÎMPREJMUIRE TEREN” ce se va executa în municipiul Bacău, str. Aeroportului nr. 8C, din 

vecinătatea imobilului de pe latura de Sud- teren, proprietatea 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. 2 și 5. 

29.  Proiect de hotărâre privind  asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului 

Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a domnului Marinescu Ion – persoană 

marginalizată social aflată în situație de risc, ce necesită servicii de îngrijire și asistență 

medicală permanentă. 

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, 4 și 5. 

30.  Proiect de hotărâre privind   acordarea unui ajutor de urgență doamnei Hurdubei Brândușa-

Ioana.  

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, 4 și 5. 

31.  Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților   Municipiului Bacău în Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru 

aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună 

Plată în valoare de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala 

Bacău/ alte bănci la care Thermoenergy Group S.A. Bacău deține conturi și garantarea 

angajamentelor cu contracte de ipotecă. 

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, 2, 3, 4 și 5. 

32.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.152/28.07.2020 privind aprobarea de 

servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a 

tarifelor și taxelor aferente.   

Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 

MUNICIPIULUI BACĂU 
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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. 

33.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Bacău, a unor 

bunuri – mijloace fixe și 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. 

34.  Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Municipiului Bacău, a unei 

părți din imobilul nr. MF 147828, cu denumirea ”Linii ferate de circulație și aparate de cale 

interoperabile” 

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. 

35.  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. 

36.  Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului 

Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018 

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  Serviciul Evidență 

Patrimoniu și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 

37.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui teren aflat în domeniul 

privat al Municipiului Bacău, zona Izvoare 

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 și 5. 

38.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta 

P.T. nr. 11 din municipiul Bacău, str. Carpați nr. 7 

Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 

MUNICIPIULUI BACĂU 
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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 și 5. 

39.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta 

P.T. nr. 17 din municipiul Bacău, str. Milcov nr. 71bis 

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. 

40.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta 

P.T. nr. 18 din municipiul Bacău, Aleea Constructorului nr. 4F 

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 și 5. 

41.  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- 

Compartiment Exploatare Fond Locativ și Gestionare spații/terenuri și alte bunuri și este  

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5. 

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 82,01 m.p. teren 

proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului 

proprietatea d-lor Albu Ciprian și Albu Angela 

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- 

Compartiment Exploatare Fond Locativ și Gestionare spații/terenuri și alte bunuri și este  

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5. 

 

43.  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 Structura Întreținere Patrimoniu și este  transmis spre avizare comisiilor de 

specialitate nr. 2, 3 și 5. 

 

44.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în Bacău, str. Ștefan cel 

Mare, într-un singur corp de proprietate 
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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. 

 

45.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două corpuri de proprietate, situate în Bacău, 

str. Costache Negri, într-un singur corp de proprietate 

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. 

 

46.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a cinci corpuri de proprietate, situate în Bacău, 

străzile Mioriței-Gării, într-un singur corp de proprietate 

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. 

 

47.  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. 1, 2, 3, 4 și 5. 

 

48.  Proiect de hotărâre privind cotizația pentru anul 2022 la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău – ADIB, aferentă 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 

Serviciul Monitorizare și Coordonare- Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate 

Servicii Publice și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 și 5. 

 

49.  Proiect de hotărâre privind desființarea Centrului Bugetar Creșe 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,  
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Serviciul Tineret și Informare Cetățeni  și Serviciul Managementul Resurselor Umane și 

Formare Profesională și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 

 

50.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 și a Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 

284/30.08.2021 privind aprobarea statului 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. 

51.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA 

ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI ADMINISTRARE SPAȚII DE AGREMENT ȘI 

GRĂDINI PUBLICE, BAZE SPORTIVE 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, Direcția Patrimoniu- 

Administrare Baze Sportive și de Agrement, Parcuri și este  transmis spre avizare comisiilor 

de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 

52.  DIVERSE. 

52.A. ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ: 

Proiect de hotărâre pentru  actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI 

GENERAL pentru obiectivul de investiții ”Sistem de management al traficului pentru 

prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” Cod SMIS 

128427 

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. 

52.B. Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea HCL nr. 232/29.07.2021 privind     

asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și 

realizării în comun a obiectivului de investiții ” Ameliorarea conectivității între Bacău și 

Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între str. Milcov 

și rețeaua stradală Letea Veche” 

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, 2, 3, 4 și 

5. 

52.C. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului pentru efectuarea Testului Investitorului 

Privat Prudent și al Planului de Afaceri privind necesitatea efectuării investiției în cadrul 

Societății Thermoenergy Group S.A.  pentru acoperirea capitalurilor proprii negative. 

Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL 

MUNICIPIULUI BACĂU 
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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 

 

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, 2, 3, 4 și 5. 

52.D. Proiect de hotărâre privind  completarea HCL nr.252/06.06.2022 prin care au fost 

desemnați  membrii în Consiliul Administrativ 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 și Serviciul Tineret și 

Informare Cetățeni  și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 

52.E. Proiect de hotărâre privind   soluționarea de către Consiliul Local al  Municipiului Bacău a 

plângerii prealabile formulată de către dl. Ivanciu Sorin-Liviu împotriva Hotărârii Consiliului 

Local nr.56 din 28.02.2022 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  Direcția Patrimoniu –

și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 

52.F. Proiect de hotărâre  pentru modificarea HCL nr.197/2022 privind aprobarea 

Regulamentului  de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de 

manager persoană fizică al  Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, în sensul respectării 

prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

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. 1, 2, 3, 4 și 5. 

 

52.G. Proiect de hotărâre privind  asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru 

susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de 

persoane defavorizate din municipiul Bacău și încheierea în acest sens a unor convenții cu 

SC Transport Public SA Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului 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 

Serviciul Monitorizare și Coordonare- Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate 

Servicii Publice și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5. 
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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,   

   

       
NOP/RT/Ds.I-A-2/Ex.1 

 


