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C O N V O C A R E 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 179 alin. 

(1) și (2), lit.a) ale art.179 alin. (6) raportat la art. 134, ale art. 191 alin.(1) lit. b) și (3) lit. a)  

din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

C O N V O C 
 

 Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă ordinară pentru data de  27.05.2022, ora  9,00   în sala 

mare de şedinţe a Consiliului Județean Bacău,  cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Aprobarea  procesului- verbal al şedinţei  extraordinare din data de 16.05.2022; 
 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată din data de  

20.05.2022 
 

 

3. Proiect de hotărâre  privind  modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi a celorlalte structuri funcţionale din 

cadrul Consiliului Judeţean Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

nr.204/2021, cu modificările ulterioare; 
Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr 200 din 

2020 privind desemnarea unor persoane în organele de conducerere ale unor organisme 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, cu modificările 

ulterioare; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

5. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al 

Judeţului Bacău;  
Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al 

Judeţului Bacău şi a situaţiilor financiare anuale, pentru anul 2021; 
Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

  

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizării Programului judeţean de transport 

public de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2014-2022;   
Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin măsuri de urgenţă pe perioadă 

determinată, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public  

judeţean de persoane şi eliberarea licenţei de traseu pentru traseul cod 127 Bacău-Ruşi 

Ciutea-Siretu cuprins în programul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Bacău;   
Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău     

   
 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea 

realizării în comun a obiectivului de investiții  Lucrări de intervenție pentru imobilul “ 

Casa Vasile Alecsandri”situat în municipiul Bacău, str. George Apostu nr. 9, județul 

Bacău; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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10. Proiect de hotărâre  privind  constituirea unui drept de uz şi a unui drept de servitute 

asupra terenului în suprafaţă de 1550 m.p. din zona drumului judeţean DJ 119, situat în 

sat Gura Văii, comuna Gura Văii, din judeţul Bacău, aflat în domeniul public al Judeţului 

Bacău şi în administrarea Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău, în favoarea 

S.C.DELGAZ GRID S.A ; 
Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

11. Proiect de hotărâre  privind darea în administrare către Consiliul Local al  Comunei 

Săuceşti, a unui sector din drumul judeţean DJ 207F, de la km 5+250 la km 7+344, situat 

pe raza  administrativ-teritorială a comunei Săuceşti;   
Iniţiator: dl. Valentin   Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

12. Proiect de hotărâre  privind  validarea ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Bacău, în mandatul 2020-2024 a domnului colonel Babiş Adrian, împuternicit şef 

al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău; 
Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

    

13. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii ,,Punerea în siguranţă şi amenajarea imobilului Casa nr.2 din 

municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr.2 (arhivă + spaţii de depozitare) – rest de 

executat” ; 
Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea ,,Vasile 

Alecsandri” din Bacău, pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului Concurs regional 

pe teme economice ,,Ion Ionescu de la Brad”; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

    

15. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de 

membru, către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Valea Muntelui” pentru anul 2022. 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

 

16. Proiect de hotărâre privind  plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de 

membru, către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Ulmus Montana”, pentru anul 2022; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
 

17. Proiect de hotărâre  privind  plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de 

membru, către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Colinele Tutovei”, pentru anul 2022; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

18. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de 

membru, către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Cetatea Tamasidava”, pentru anul 

2022; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
 

19. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor 

proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate 

publică de interes judeţean ,,Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci-Bibireşti, 

km 121+630,  judeţul Bacău”; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de specialitate în 

vederea acordării de consultanţă,asistenţă şi reprezentare de către Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Bacău. 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

21.      
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  * Pentru consilierii județeni care nu pot participa fizic la ședința publică din data 

de 27.05.2022, din motive medicale, și alte motive întemeiate dovedite prin înscrisuri 

emise în conformitate cu actele normative în vigoare, asigurarea prezenței se va face 

prin intermediul aplicației WEBEX, și a aparaturii puse la dispoziție de aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Bacău.  

  * În situația proiectelor de hotărâre ce necesită exercitarea votului secret, plenul 

Consiliului Județean Bacău va vota prin intermediul aplicației amintite anterior. 

      *Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi din prezenta vor fi puse la 

dispoziția consilierilor județeni prin transmiterea în format electronic/digital la 

adresele de e-mail alocate fiecăruia, de către Serviciul informatizare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, în data de  20.05.2022. 
 

 *  Proiectele de hotărâre anterior indicate sunt  înaintate spre avizare, cu invitația de a 

formula și depune amendamente asupra acestora, către  comisiile de specialitate ale 

Consiliului Județean, după cum urmează: 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea comisiei 

 de specialitate 

Punctele înscrise în  

proiectul ordinii de zi  

0. 1. 2. 

1. Economică 
▪punctele:3, 4, 5, 6, 9, 12, 13,14. 

16,17,18,19,20,21. 

2. 
Urbanism, amenajarea teritoriului, şi lucrări 

publice   

punctele:3, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 ,20 
3.  Sănătate  asistenţă socială tineret şi sport ▪punctele: 3,5,6, 12, 20. 
4. Educaţie, cultură, artă  şi religie ▪punctele: 3,4,5,6, 9,12, 14.  
5. Juridică şi administraţie publică ▪ punctele: 3- 20 

 

     

Avizele și amendamentele pe care comisiile de specialitate le vor formula vor fi 

depuse la secretarul general al județului, în cel mai scurt timp. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Valentin IVANCEA 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                           Întocmit,      

                              Nicoleta Ciulină  


