
                                                                            ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

DISPOZIŢIA  NR.   1188   DIN   22 .03.2023 
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară pentru data de   

28.03.2023,  ora  10,00 la CAEx 
 

 
        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  28.03.2023, 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://zoom.us/j/92347253218?pwd=a1BSeGZWMXAvZ0MyaVd5bEJTb2VnUT09 , 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-2023-litera-h-publicarea-oricaror-
altor-documente-neprevazute-la-lit-a-g-si-care-potrivit-legii-fac-obiectul-aducerii-la-cunostinta-publica-
proiecte-de-hotarare-si-dispozitia-de-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-2023-litera-h-publicarea-oricaror-altor-documente-neprevazute-la-lit-a-g-si-care-potrivit-
legii-fac-obiectul-aducerii-la-cunostinta-publica-proiecte-de-hotarare-si-dispozitia-de-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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ANEXA LA DISPOZIȚIA NR. 1188   DIN  22.03.2023 
PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

BACĂU DIN DATA DE   28.03.2023 
 

1.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea premierii sportivului Mihai Denis-Florin de la Sport Club  
Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, 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. 

2.  Proiect de hotărâre  privind completarea HCL nr. 524/ 12.12.2022 prin care s-a aprobat 
premierea unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora 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. 

3.  Proiect de hotărâre   privind  acceptarea unei donații și încheierea unui protocol de colaborare 
între S.C. Simba Invest S.R.L. și 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 Direcția Patrimoniu - Structura 
Întreținere Patrimoniu și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5. 

4.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru 
obiectivul de investiții: Renovare integrată a Colegiului Național Vasile Alecsandri 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 Structura 
Dezvoltare Strategică și Programe  și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 
și 5. 

5.  Proiect de hotărâre  privind declararea unor terenuri ca bun 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. 1, 2, 3, 4 și  5. 

6.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE la faza 
DALI pentru obiectivul de investiții ,,MONTARE PANOURI FONOABSORBANTE PASAJ 
LETEA, MUNICIPIUL BACĂU” 
Iniţiator –   DL.  LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU – VICEPRIMARUL 
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 și 5. 
7.  Proiect de hotărâre  privind  actualizarea  documentației D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții  ” 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALECU RUSSO ” 
BACĂU”, Beneficiar: 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 Tehnică  și Direcția 
Economică și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5. 

8.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE DETALIU, întocmit 
pentru CONSTRUIRE GALERII COMERCIALE; AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, 
AMPLASARE ECHIPAMENTE EDILITARE, DOTĂRI PSI, BRANȘAMENT-RACORD 
UTILITĂȚI; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR; AMPLASARE MIJLOACE 
PUBLICITARE, STR. NARCISELOR, NR. 14 BIS, nr. cadastral 82206, 82205 din municipiul 
Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară 
BENEFICIAR: S.C. TRANSPORT PUBLIC  S.A. 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUN. 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. 

9.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC  DE DETALIU, întocmit 
pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE; ORGANIZARE A EXECUȚIEI 
LUCRĂRILOR în str. 9 Mai, nr. 40A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza  pe teren 
proprietate particulară cu nr. cad.70496 
BENEFICIAR: POPA MARIAN 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUN. 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. 

10.  Proiect de hotărâre  privind     acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Breahnă 
Aurelia, 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 Economică și este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 4  și 5. 

11.  Proiect de hotărâre  privind  acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 
1000 lei celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au 
depus cerere până la data de 07.02.2023 
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 
Administrație Publică Locală  și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 4 și 5. 

12.  Proiect de hotărâre  privind     aprobarea hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Bacău 
revizuite la nivelul 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, Compartimentul Intern de 
Prevenire, SSM și Protecția Mediului și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 
2, 3, 4  și 5. 
 

13.  Proiect de hotărâre  privind  punerea la dispoziție cu titlu gratuit  pe o perioadă determinată, a 
sălii Teatrului Municipal ”Bacovia” din  Bacău, Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău,   în scopul 
organizării unui eveniment cultural pentru copii. 
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. 

14.  Proiect de hotărâre  pentru aprobarea  Regulamentului de Ordine Interioară al Bazinului de Inot 
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 Direcția Patrimoniu  și este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. 

15.  Proiect de hotărâre  privind  asocierea Municipiului  Bacău cu Universitatea ,,Vasile 
Alecsandri” din Bacău în vederea organizării la Bazinul de Înot Bacău a Campionatului Național 
Universitar de Înot care va avea loc în data de 29.04.2023 
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 Administrare 
Clădiri  și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 4 și 5.  

16.  Proiect de hotărâre  privind  asocierea Municipiului   Bacău cu Asociația Județeană de Natație 
și Pentatlon Modern Bacău, în vederea organizării evenimentelor ,,Cupa Bistriței la Înot”, ediția  
a XII a, în perioada 29-30 aprilie 2023 și ,,Cupa Bacăului la Înot”,  ediția a XIV-a, în perioada 
21-22 octombrie 2023 
Iniţiator –   DL.  LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU – VICEPRIMARUL MUN. 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 Administrare 
Clădiri  și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 4 și 5.  

17.  Proiect de hotărâre  privind  asocierea între Municipiul Bacău și Colegiul Național de Artă 
,,George Apostu”din Bacău, în vederea organizării concursului național ,,Primăvara Artelor”-
secțiunile muzică instrumentală și clasică 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUN.  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.  

18.  Proiect de hotărâre  privind asocierea dintre Municipiul Bacău,  Palatul Copiilor Bacău și 
Fundația Teatrală Neghiniță în vederea realizării în comun a evenimentului ce va marca 1 iunie – 
Ziua Internațională a Copilului, denumit ”FESTIVALUL COPIILOR” desfăşurat în municipiul 
Bacău, în perioada 1-4 iunie 2023. 



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, 2, 4 și 5. 

19.  Proiect de hotărâre  privind  organizarea evenimentului ,,Cinema în aer liber” care va avea loc 
în perioada 16.06.2023-30.09.2023, în 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 Economică și Serviciul 
Monitorizare și Coordonare  și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.  

20.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor, construite prin 
Agenția Națională de Locuințe, situate în 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  Serviciul Evidență Patrimoniu 
și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4  și 5. 

21.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri 
destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Bacău și 
respectiv a sumelor reprezentând recuperarea investiției ce se vor vira în contul A.N.L. , în anul 
2023 
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,  4  și 5. 

22.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL 284/30.08.2021 privind aprobarea  
Organigramei și Statului  de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 
Bacău, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu 
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. 

23.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL 464/23.12.2021 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  rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția   Juridică, Direcția Economică  și  Serviciul 
Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională și este  transmis spre avizare comisiilor 
de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei și Statului  de funcții ale  Teatrului 
Municipal ”Bacovia” Bacău. 



Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUN.    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, Serviciul 
Monitorizare și Coordonare  și  Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare 
Profesională și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5 

25.  Proiect de hotărâre  privind     aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A și 
aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul 1078/1087/16.04.2019 
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 Calitatea Servicii Publice și 
este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4  și 5. 

26.  Proiect de hotărâre  privind    completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public 
de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 
69695/1088/15.11.2018  
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. 

27.  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. 

28.  Proiect de hotărâre  privind     cotizația pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău-ADIS, 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 și Serviciul Monitorizare  și 
Coordonare și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 3 și 5. 

29.  Proiect de hotărâre  privind     ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC 
TRANSPORT PUBLIC  SA 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 și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 3 și 5. 

30.  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. Mioriței, nr. 14, în suprafață de 103,74  m.p.   
Iniţiator –   DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUN.  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 și 5. 

31.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea dezlipirii terenului în suprafață de 3452 mp, identificat 
cu nr. cadastral 68377, situat în 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 Serviciul Evidență Patrimoniu și 
este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5. 

32.  Proiect de hotărâre  privind    trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Bacău a terenului în suprafață de 39.521 m.p. , carte funciară nr. 82981, din care suprafața de 4.753 
m.p. are numărul cadastral 63611, situat în Bacău, Str. Trecătoarea Tecuciului nr. 19, în vederea 
vânzării prin licitație publică 
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. 

33.  Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea HCL nr. 26 din 31.01.2023 privind 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri-mijloace fixe, 
în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii 
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 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. 

35.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de 
concesionare nr. 68819 din 15.04.2011 încheiat între Municipiul Bacău și D-NA LARGER 
MONICA, reprezentant legal al C.M.I. DR.LARGER MONICA 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUN. 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-
Compartimentul Exploatare Fond Locativ și Gestionare spații/terenuri și alte bunuri și este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3 și 5. 

36.  Proiect de hotărâre   privind  modificarea H.C.L. 93 din 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 Economică și este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și  5. 

37.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de 
concesionare nr. 7119 din 02.03.1998 așa  cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 
68583/09.03.2010 încheiat între Municipiul Bacău  și S.C. LILIMAR COM S.R.L 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUN. 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 
Patrimoniu și este  transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3 și 5. 

38.  Proiect de hotărâre  privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de 
concesionare 
Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUN. 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-
Compartimentul Exploatare Fond Locativ și Gestionare spații/terenuri și alte bunuri și este  
transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3 și 5. 

39.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.425/2022 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de 
stat din Municipiul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023 
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 și 5 

40.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC 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,  Direcția Patrimoniu,  Serviciul 
Evidență Patrimoniu și Structura Întreținere Patrimoniu și este  transmis spre avizare comisiilor de 
specialitate nr.2, 3 și 5. 

41.  Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Bacău. 
DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUNICIPIULUI   BACĂU 

42.  Diverse. 
A)Adresa nr.118659 din 27.02.2023 a Camerei de Conturi Bacău; 
B) Adresa nr.118763 din 27.02.2023 a Camerei de Conturi Bacău; 
C) Adresa nr.118821 din 27.02.2023 a Camerei de Conturi Bacău; 
D) Adresa nr.122227 din 08.03.2023 a Camerei de Conturi 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 
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