
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL  MUNICIPIULUI  BACĂU 
Nr. 125337 din 17.03.2023 

                                                                                             PROIECT AVIZAT 
   SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind organizarea evenimentului ”Cinema in aer liber”  care va avea loc în perioada 
16.06.2023-30.09.2023, în Municipiul Bacău 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU            

 Având in vedere: 
- Referatul nr. 122974/10.03.2023 întocmit de Serviciul Mononitorizare și Coordonare-
Biroul Invățământ , Cultură, Sănătate prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre 
privind organizarea evenimentului ”Cinema in aer liber”  care va avea loc în perioada 
16.06.2023-30.09.2023, în Municipiul Bacău; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 125338 din 17.03.2023;  
- Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr. 125340/1 din 17.03.2023; 
- Raportul  comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare , 
înregistrat cu nr. 125340/2 din 17.03.2023; 
-Prevederile HCL nr. 199/2021 privind alocarea unei suprafețe de teren din Parcul Cancicov 
Bacău, în vederea desfășurării unor manifestări artistice permanente, cu scop recreativ; 
-Prevederile Legii nr.359/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 
- Prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, modificată și completată; 
 - Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit.a), ale art. 197 alin. (1) şi 
ale art. 243 alin. (1) lit.a) şi lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul  art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, modificată și completată: 

 
                                             H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        ART. 1.(1) Se aprobă organizarea evenimentului ”Cinema în aer liber”, în spații special 
amenajate în parcurile  din Municipiul Bacău : Parcul Cancicov, Parcul Nord, Parcul Făgăraș 
sau în alte zone din municipiu. 
(2) Evenimentul menționat la alin.(1) se va desfășura în perioada 16.06.2023-30.09.2023, în 
zilele de sâmbătă în Parcul Cancicov și în zilele de vineri, in celelalte locații. 
 
 ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 91.630 lei (77.000 lei fără 
T.V.A), în vederea susţinerii financiare a desfăşurării evenimentului prevăzut la art. 1 
alin.(1)  din prezenta hotărâre. 



 
    ART. 3.  Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Direcția Economică și  Serviciul Monitorizare și Coordonare. 
 
      ART. 4.  Hotărârea va fi comunicată Direcţiei Economice și Serviciului Monitorizare și 
Coordonare. 
 
 ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 
 
 
 

Primarul Municipiului Bacău 
Lucian –Daniel STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.S/Ds.I-A-2/Ex.1 
 
 
 
 



 
 

                    ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 125338 din 17.03.2023 
 
 
                                            EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului ”Cinema in aer liber” care va avea loc 

în perioada 16.06.2023-30.09.2023, în Municipiul Bacău 
  
 
 
 Obiectivul principal ale evenimentului care se va desfășura in perioada 16.06.2023-

30.09.2023 este acela de a crea evenimente de cultură în aer liber ( proiecții cinematografice cu 

filme din cinematografia românească sau din repertoriul internațional) prin inființarea unui 

cinematograf in aer liber, cu frecvență săptămânală ( în weekend-uri),completând astfel oferta 

culturală și facilitarea accesului la cultură pentru cetățenii municipiului Bacău.  

           Proiectul este unul non-profit iar publicul are acces gratuit la toate proiecțiile. 

Pentru organizarea evenimentelor cinematografice este necesară achiziționării serviciilor de 

proiecție cinematografică și a licențelor de distribuție estimate la valoarea de  91.630 lei (77.000 

lei fără T.V.A). 

Sursa de finantare este asigurata de la bugetul local.  

Faţă de cele prezentate,  rog autoritatea deliberativă să delibereze. 

 
 

Primarul Municipiului Bacău 
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.O.P, C.S/DS.I.A.2/EX.1 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 Nr. 125340/2 din 17.03.2023 
 
 
 
 

                                                            RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
hotărâre privind organizarea evenimentului ”Cinema in aer liber” care va avea loc în perioada 
16.06.2023-30.09.2023, în Municipiul Bacău 

 

 
         Având in vedere: 

-prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale care prevede faptul că “Nicio 

cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele locale şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din 

aceste bugete, dacă nu exista bază legală pentru respectiva cheltuială” precum și faptul că 

 ” Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită 

dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare 

- prevederile  art.136(3) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare,  

precum și faptul că  suma alocată acestui eveniment este asigurată de la bugetul local   

considerăm ca proiectul de hotărâre organizarea evenimentului ”Cinema in aer liber”, care 

va avea loc în perioada 16.06.2023-30.09.2023, în Municipiul Bacău,  poate fi supus 

dezbaterii . 
 

SERVICIUL MONITORIZARE SI COORDONARE              DIRECȚIA ECONOMICĂ, 

Daniela    MIHĂILĂ                                                                           Mariana ZAMFIR 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
NR. 125340/1/17.03.2023 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului ”Cinema in aer liber” care va avea 
loc în perioada 16.06.2023-30.09.2023, în Municipiul Bacău 

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

 
- Prevederilor Legii nr.359/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;  
-Prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederilor art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) şi ale art. 
243 alin. (1) lit. ”a” şi lit. ”b” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, actualizat, care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul 
în care consideră că aceasta este ilegală. în acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în 
scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 196 (1) In exercitarea atribuţiilor ce le revin, autoritatile administraţiei publice locale adopta sau emit, 
după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza: 
a) consiliul local si consiliul judeţean adopta hotarari 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptării, 
respectiv emiterii 
Art. 243 (l)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in condiţiile 
legii, următoarele atribuţii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale 
preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz; 
b) participa la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean 
-Prevederilor art. 129 (1) și alin.(14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificat și 
completat, care precizează: 
Art. 129 (1)  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 
locale sau centrale. 
 (14)  Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor 
date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege. 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
    CIPRIAN FANTAZA 

Red. C.S. /ds. I-A-2/Ex.1 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 125340/17.03.2023 

 

 

 CĂTRE, 
DIRECȚIA  ECONOMICĂ 

DIRECŢIA JURIDICĂ  
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

 
  Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) şi 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 organizarea 

evenimentului ”Cinema in aer liber” care va avea loc în perioada 16.06.2023-30.09.2023, în 

Municipiul Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm 

ca până la data de 21.03.2023 să le depuneţi în format letric la Secretarul General al 

Municipiului Bacău. 

 

       Primarul Municipiului Bacău                    Secretarul General Al Municipiului Bacău, 
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU                            Nicolae-Ovidiu POPOVICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA                                                                                                                     APROB. 

JUDETUL BACAU                                                                                                        PRIMAR 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU                                                LUCIAN  DANIEL STANCIU VIZITEU                                                 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

BIROUL INVĂȚAMÂNT CULTURA SANATATE 

NR :122947 DIN 10.03.2023 

 

Referat 

 

Având în vedere  existența în Parcul Cancicov din Bacău a spațiului dedicat  manifestărilor cultural- 

artistice și nevoia  de consum cultural a cetățenilor municipiului Bacău, dar nu numai, propunem 

organizarea în perioada iunie –septembrie 2023, a unor evenimente culturale, proiecții cinematografice, 

care vor avea loc în zone special amenajate in parcurile din municipiul Bacău, in parcul Cancicov, in Parcul 

Nord, Parcul Făgăraș sau in alte zone din municipiu. 

Obiectivul este acela de a crea evenimente de cultură in aer liber ( proiecții cinematografice cu filme 

din cinematografia românească sau din repertoriul internațional) prin inființarea unui cinematograf in aer 

liber, cu frecvență săptămânală ( în weekend-uri),completând astfel oferta culturală și facilitarea accesului 

la cultură pentru cetățenii municipiului Bacău.  

Proiectul este unul non-profit iar publicul are acces gratuit la toate proiecțiile. 

Pentru organizarea evenimentelor cinematografice este necesară achiziționarea unor servicii de 

proiecție cinematografică (echipament audiovizual performant, ecran de proiecție de mari dimensiuni și 

echipament de sunet de ultimă generație , licențe, etc.) estimate la valoarea de  91.630 lei (77.000 lei fără 

T.V.A), ce vor avea loc in lunile de vară, in zilele de sâmbăta (Parcul Cancicov) și de vineri ( celelalte 

locașii) din perioada iunie-septembrie 2023. 

Față de cele menționate mai sus, vă rog să aprobați promovarea unui proiect de hotărâre privind 

organizarea evenimentului ”Cinema în aer liber” în perioada 16.06.2023-30.09.2023 in parcurile din 

municipiul Bacău sau in alte zone din municipiu, precum și alocarea bugetului necesar. 

Față de cele prezentate, vă rugăm dispuneți. 

 

ȘEF SERVICIU MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

          DANIELA MIHĂILĂ 

                                                                                                          Biroul Invățământ Cultură Sănătate

              Insp.de spec. CALEAP FLORIN 
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