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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN BACĂU 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 80 din 16 iunie 2016 
privind aprobarea preţului mediu pentru masa verde de păşune în judeţul Bacău, pentru anul 2016 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna iunie 2016, 
Având în vedere dispoziţiile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare şi propunerile transmise de Direcţia pentru Agricultură Bacău cu 
adresa nr. 3027/18.04.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 6529/19.04.2016; 

Luând în considerare Expunerea de motive nr. 8593 din 25.05.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului mediu pentru masa verde de 
păşune în judeţul Bacău, pentru anul 2016, Raportul Direcţiei Economice şi Mangementul Calităţii nr. 
8594 din 25.05.2016 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1), lit. "b" şi ale art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă preţul mediu pentru masa verde de păşune de 29,00 lei/tonă de masă verde, 
în vederea determinării preţului concesiunii/închirierii pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul 
public al comunelor, oraşelor, respectiv muncipiilor din judeţul Bacău. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Bacău, Direcţiei pentru Agricultură Bacău, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 
 
 

PREŞEDINTE,   

Dragoş Benea 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 
Nr. 80 din 16 iunie 2016 



- 8 - 
 

 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 82 din 16 iunie 2016 
privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deşeurilor la Celula II a 

depozitului judeţean de deşeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor în Judeţul Bacău 

Consiliul Judeţean Bacău întrunit în şedinţa ordinară din luna iunie 2016; 
Având în vedere prevederile ale art. 31 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6, lit. k), ale art. 26 alin. (2), (4) şi (5) din 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art. 43, alin. (2), (3) şi (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Judeţean 
Bacău nr. 212/2010 pentru aprobarea Documentului de poziţie privind modul de implementare a 
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău", cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Judeţului Bacău aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 192/2013, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 
52/2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalităţii de gestiune a activităţii de administrare a 
Celulei II din cadrul depozitului conform de deşeuri realizat prin Proiectul "Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în Judeţul Bacău; ale Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 
54/2016 privind intrarea în domeniul public al judeţului Bacău a unor bunuri realizate prin proiectul 
"Sistem integrat de management al deşeurilor solide în Judeţul Bacău", precum şi ale Hotărârii 
Consiliului Judeţean Bacău nr. 55/2016 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a 
Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Bacău; 

Ţinând seama de Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 
9323/09.06.2016. Raportul comun nr. 9324/09.06.2016 al Unităţii de Implementare a Proiectului 
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în Judeţul Bacău" şi al Direcţiei economice şi 
managementul calităţii, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Bacău; 

în temeiul art. 91, alin. (3), lit. d) şi alin. (5), lit. a) punctul 13, al art. 97, alin. (1), precum şi al 
art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:  

Art. 1. Se aprobă tariful pentru activitatea de eliminare/depozitare a deşeurilor la Celula II a 
depozitului judeţean de deşeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor în Judeţul Bacău, în cuantum de 53,63 lei/tonă, la care se adaugă TVA, 
stabilit conform Fişei de fundamentare prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Judeţului Bacău să voteze, în cadrul Adunăriii Generale 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aprobarea celor prevăzute la art 
l din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău", Direcţiei economice şi managementul 
calităţii. Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului 
Bacău şi va fi adusă la cunoştintă publică, în condiţiile Iegii.  

 

PREŞEDINTE,   

Dragoş Benea 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 
Nr. 82 din 16 iunie 2016
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Anexa 1 

 

Nr. 
crt. 

Specificaţie UM Programat anual (lei) 
Tarif 

propus 
(lei/UM) 

1 Costuri materiale, din care:  3,724,013.00 36.26 

1.1 Carburanţi si lubrifianti  510,000.00 4.97 

1.2 Energie electrică tehnologica  203,600.00 1.98 

1.3 Apa  18,000.00 0.18 

1.4 Piese de schimb, utilaje  0.00 0.00 

1.5 Materii prime şi materiale consumabile  13,000.00 0.13 

1.6 Echipament de lucru şi protecţia muncii  0.00 0.00 

1.7 Reparaţii  262,000.00 2.55 

1.8 Amortizarea activelor  2,150,413.00 20.94 

1.9 Redeventă  0.00 0.00 

1.10 Cheltuieli cu protecţia mediului  0.00 0.00 

1.11 Alte servicii executate de terti  0.00 0.00 

1.12 Alte cheltuieli materiale  567,000.00 5.52 

2 Costuri cu munca vie  324,637.00 3.16 

2.1 Salarii  264,420.00 2,60 

2.2 CAS  41,778.00 0,40 

2.3 Fond şomaj  1,322.10 0,01 

2.4 CASS  13,750.00 0,13 

2.5 Fond accidente şi boli profesionale  458.00 0,00 

2.6 Cota de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii  2,248.00 0,02 

2.7 Fond de garantare creanţe salariale  0,00 0.00 

2.8 
Alte cheltuieli cu munca vie (ex. sporuri, prime, 
tichete de masă, medicina muncii etc.) 

 0.00 0.00 

2.9 Instruirea personalului  0.00 0.00 

3 Taxe, licenţe, acreditări/certificări şi autorizări  16,500.00 0.16 

4 Costuri cu închirierea utilajelor  0.00 0.00 

5 Cheltuieli cu depunerea la rampa - nu este cazul  0.00 0.00 

6 
Fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri si 
urmarirea acestuia postinchidere 

 1,442,753.00 14.05 

7 Alte cheltuieli  0.00 0.00 

A CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)  5,507,903,00 53.63 

B COSTURI FINANCIARE  0.00 0.00 

I COSTURI TOTALE (A+B)  5,507,903,00 53.63 

II PROFIT  0.00 0.00 

III COTA DE DEZVOLTARE  0.00 0.00 

IV VENITURI OBŢINUTE (I+II+III)  5,507,903,00 53.63 

V CANTITATEA PROGRAMATA tone 102,700.000  

VI TARIF (EXCLUSIV TVA)= IV / V  53.63  

VII TVA   10.73  

VIII TARIF (INCLUSIV TVA)   64.36  

 

PREŞEDINTE,   

Dragoş Benea 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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Proces verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea 
mandatelor pentru Consiliul Județean la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 91 din 23 iunie 2016 
privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 5 iunie 2016 

Consiliul Judeţean Bacău întrunit în şedinţă de constituire în data de 23 iunie 2016; 
Ţinând seama de raportul Comisiei de validare privind rezultatul verificării legalităţii 

mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 5 iunie 2016; 
Luând în considerare rezultatul votului deschis exprimat pentru validarea mandatelor de 

consilieri în şedinţa de constituire din 23 iunie 2008; 
Având în vedere dispoziţiile Ordinului Prefectului nr. 77/15.03.2016 privind stabilirea numărului 

de consilieri ai Consiliului Judeţean Bacău, pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale 
din data de 5 iunie 2016; 

Văzând Procesul verbal al Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Bacău nr. 4 privind 
centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul 
Judeţean Bacău, cererea de renunţare a consilierului judeţean declarat ales Ilie Viorel şi adresa 
Filialei Judeţene a A.L.D.E. Bacău nr. 412/20.06.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub 
nr. 9823/21.06.2016 prin care este confirmată apartenenţa primului supleant pe lista A.L.D.E., pentru 
domnul Gheorghiţă Marius Gabriel, cererile de renunţare ale consilierilor judeţeni declaraţi aleşi Şova 
Lucian şi Smarandache Miron Alexandru şi adresa Organizaţiei Judeţene Bacău a P.S.D. nr. 
352/13.06.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 9926/22.06.2016 prin care este 
confirmată apartenenţa primilor supleanţi pe lista P.S.D., pentru domnul Manolache Vasile şi doamna 
Marchiş Ana, cererile de renunţare ale consilierilor judeţeni declaraţi aleşi Palăr Ionel şi Miron Viorel şi 
adresa P.N.L. - Filiala Bacău nr. 726/21.06.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 
9881/22.06.2016 prin care este confirmată apartenenţa primilor supleanţi pe lista P.N.L., pentru 
domnii Griţcu Gabriel şi Nechita Neculai, cererile de renunţare ale consilierilor judeţeni declaraţi aleşi 
Şova Lucian şi Smarandache Miron Alexandru şi adresa Organizaţiei Judeţene Bacău a P.S.D. nr. 
352/13.06.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 9926/22.06.2016 prin care este 
confirmată apartenenţa primilor supleanţi pe lista P.S.D., pentru domnul Manolache Vasile şi doamna 
Marchiş Ana, cererile de renunţare ale consilierilor judeţeni declaraţi aleşi Manolache Cristinel şi 
Roşea Sorin şi adresa P.S.RO - Filiala Judeţeană nr. l 19/21.06.2016, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Bacău sub nr. 9963/22.06.2016 prin care este confirmată apartenenţa primilor supleanţi pe 
lista P.S.RO, pentru domnul Bostan Ionel Gabriel şi doamna Stoica Dana Elena, cererea de renunţare 
a consilierului judeţean declarat ales Avram Constantin şi adresa Filialei Judeţene a A.L.D.E. Bacău 
nr. 417/22.06.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. l0006/23.06.2016 prin care este 
confirmată apartenenţa primului supleant pe lista A.L.D.E., pentru domnul Cojocaru Ovidiu Relu; 

În temeiul art. 90 raportat la art. 31, alin. (1) şi (3) - (5), al art. 31 alin. (1) al art. 33, teza I, al 
art. 88 şi al art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 797 raportat la art. 9, alin.(4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Bandea Toma, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 2 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Belceanu Gheorghe, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 3 Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Bogea Angela, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 4 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Bostan Ionel Gabriel, din 
partea P.S.RO, ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 5 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Braşoveanu Sorin, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 6 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Brăneanu Dumitru, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 7 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Ciobăniţă Corneliu, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 
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Art. 8 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Cojocaru Ovidiu Relu, din 
partea A.L.D.E., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 9 Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Coşa Maricica Luminiţa, din 
partea A.L.D.E., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 10 Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Cristea Tina Oana, din partea 
P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 11 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Cucerescu Ion, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 12 Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Dima Carmen, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 13 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Floroiu Ionel, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 14 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Gheorghiţă Marius Gabriel, 
din partea A.L.D.E., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 15 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Griţcu Gabriel, din partea 
P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 16 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Humulescu Vasile, din partea 
A.L.D.E., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 17 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Ilişanu Claudiu Augustin, din 
partea P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 18 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Isvoran Vasile, din partea 
P.S.RO, ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 19 Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Ivanof Floarea, din partea 
P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 20 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Manolache Vasile, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 21 Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Marchiş Ana, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 22 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Marcu Costică, din partea 
P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 23 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Mihăilă Petrică, din partea 
P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 24 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Miroşeanu Liviu Alexandru, 
din partea P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 25 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Mititelu Mihai, din partea 
P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 26 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Năstasă Claudiu, din partea 
P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 27 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Nechita Neculai, din partea 
P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 28 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Ochenatu Nechifor Eugen, din 
partea P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 29 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Olteanu Petre Cezar, din 
partea P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 30 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Pîslaru Marius, din partea 
P.N.L., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 31 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Pocovnicu Constantin Dorian, 
din partea P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 32 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Spătaru Eugen, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 33 Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Stoica Dana Elena, din partea 
P.S.RO, ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 34 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Şendrea Iulian Răzvan, din 
partea P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 35 Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Şotcan Theodora, din partea 
P.S.D., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 36 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Şova Sorin, independent, ales 
la data de 5 iunie 2016. 

Art. 37 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Toma Viorel, din partea 
A.L.D.E., ales la data de 5 iunie 2016. 

Art. 38 Potrivit art. 311, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta hotărâre poate fi atacată de cei 
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interesaţi la instanţa de contencios administrativ competentă - Tribunalul Bacău, Secţia a II- a civilă şi 
de contencios administrativ şi fiscal, în termen de 5 zile de la adoptare, sau, în cazul celor absenţi de 
la şedinţă, de la comunicare. 

Art. 39 Prezenta hotărâre va fi comunicată consilierilor judeţeni, Prefectului Judeţului Bacău şi 
va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 
 

PREŞEDINTE de şedinţă ,   

Ana Marchiş 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
Asistent 1  

Elena Cătălina Zară 
Ion Cucerescu  

 
Asistent 2  

 
Mihai Mititelu  

 
 
Nr. 91 din 23 iunie 2016 
 

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 92 din 23 iunie 2016 
privind constatarea constituirii Consiliului Judeţean Bacău rezultat din alegerile locale 

desfăşurate la 5 iunie 2016 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa de constituire, în data de 23 iunie 2016, după 
alegerile locale din 5 iunie 2016; 

Având în vedere că mandatele celor 37 de consilieri ce compun Consiliul Judeţean Bacău au 
fost validate, iar aceştia au depus jurământul; 

În temeiul art. 90 raportat la art. 31, alin. (1), art. 32 şi art. 34 şi al art. 97, alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi al art. 797 raportat la art. 9, alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 3 5/2002 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se constată constituit Consiliul Judeţean Bacău, la data de 23 iunie 2016, format din 
consilierii judeţeni aleşi la data de 5 iunie 2016. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 
 

PREŞEDINTE de şedinţă ,   

Ana Marchiş 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
Asistent 1  

Elena Cătălina Zară 
Ion Cucerescu  

 
Asistent 2  

 
Mihai Mititelu  

 
 
Nr. 92 din 23 iunie 2016 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 94 din 23 iunie 2016 
privind alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa de constituire după alegerile locale din 5 iunie 
2016, în data de 23 iunie 2016; 

Văzând rezultatele votului secret exprimat cu privire la alegerea Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Bacău, astfel cum rezultă din procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor; 

În temeiul art. 90 raportat la art. 31, alin. (1), al art. 101, alin. (1) şi (2) şi al art. 97, alin. (1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi al art. 797 raportat la art. 9, alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 3 5/2002 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Domnul consilier judeţean Braşoveanu Sorin se alege în funcţia de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Bacău. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art. l, Prefectului Judeţului 
Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 
 

PREŞEDINTE de şedinţă ,   

Ana Marchiş 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
Asistent 1  

Elena Cătălina Zară 
Ion Cucerescu  

 
Asistent 2  

 
Mihai Mititelu  

 
 

Nr. 94 din 23 iunie 2016 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 95 din 23 iunie 2016 
privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Bacău 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa de constituire după alegerile locale din 5 iunie 
2016, în data de 23 iunie 2016; 

Văzând rezultatele votului secret exprimat cu privire la alegerea vicepreşedinţilor Consiliului 
Judeţean Bacău, astfel cum rezultă din procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor; 

În temeiul art. 101 alin. (1) şi (2) şi art. 97 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Domnul consilier judeţean Floroiu Ionel se alege în funcţia de vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Bacău. 

Art. 2 Domnul consilier judeţean Gheorghiţă Marius Gabriel se alege în funcţia de 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău. 

Art. 3 Prezenta hotărâre, va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 1 şi 2, Prefectului 
Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 
Nr. 95 din 23 iunie 2016 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 97 din 06 iulie 2016 
privind stabilirea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară în luna iulie 2016; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 96/2015 privind stabilirea, 

numărului şi domeniilor de activitate în care se organizează comisii de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Bacău; 

Ţinând seama de rezultatul votului secret privitor la nominalizarea membrilor fiecărei 
comisii, precum şi procesele verbale încheiate în cadrul fiecărei comisii din care rezultă 
alegerea preşedinţilor şi secretarilor acestora; 

în temeiul al art. 98 raportat la art. 54 alin. (1) - (6) şi al art. 97, alin. (1) şi (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se stabileşte la 7 (şapte) numărul de consilieri locali din componenţa fiecărei 
comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Bacău. 

Art. 2 Se aprobă componenţa nominală a fiecărei comisii de specialitate a Consiliului 
Judeţean Bacău, după cum urmează: 

I. Comisia nr. l - Economică: 
1. Toma Viorel - preşedinte; 
2. Cucerescu Ion - secretar; 
3. Spătaru Eugen; 
4. Brăneanu Dumitru; 
5. Nechita Neculai; 
6. Bostan Ionel Gabriel; 
7. Cristea Tina Oana. 

 
II. Comisia nr. 2 - Urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice: 

1. Humulescu Vasile - preşedinte; 
2. Dima Carmen - secretar; 
3. Ilişanu Claudiu Augustin; 
4. Ciobănită Corneliu; 
5. Mititelu Mihai; 
6. Olteanu Petre Cezar; 
7. Isvoran Vasile. 

 
III. Comisia nr. 3 - Sănătate, asistenţă socială, tineret şi sport: 

1. Bandea Toma - preşedinte; 
2. Manolache Vasile - secretar; 
3. Belceanu Gheorghe; 
4. Coşa Maricica Luminiţa; 
5. Ivanof Floarea; 
6. Mihăilă Petrică; 
7. Stoica Dana Elena. 

 
IV. Comisia nr. 4 - Educaţie, cultură, artă şi religie: 

1. Şova Sorin - preşedinte; 
2. Marcu Costică - secretar; 
3. Şotcan Theodora; 
4. Marchiş Ana; 
5. Cojocaru Ovidiu Relu; 
6. Pîslaru Marius; 
7. Griţcu Gabriel. 
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V. Comisia nr. 5 - Juridică şi administraţie publică: 
1. Pocovnicu Constantin Dorian - preşedinte; 
2. Bogea Angela - secretar; 
3. Şendrea Iulian Răzvan; 
4. Ochenatu-Nechifor Eugen; 
5. Şova Sorin; 
6. Năstasă Claudiu Constantin; 
7. Miroşeanu Liviu Alexandru. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi se va 
comunica Prefectului Judeţului Bacău. 

 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 
Nr.97 din 06 iulie 2016 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 141 din 30 septembrie 2016 
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate şi a indemnizaţiei de hrană pentru 

membrii formaţiunilor de salvare montană din cadrul Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea 
Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău 

Consiliul Judeţean Bacău întrunit în şedinţa ordinară din septembrie 2016; Având în vedere 
prevederile art. 19 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri 
pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, ale art. 13 alin. 
(1), din Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 
sportivă; 

Luând în considerare adresa Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 
Coordonarea Actiivităţii de SALVAMONT Bacău nr. 815/04.06.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Bacău sub nr. 15105/20.09.2016; 

Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 15164 din 
20.09.2016, Raportul comun nr. 15165 din 20.09.2016 al Direcţiei economice şi managementul 
calităţii şi al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, precum şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 

În temeiul art. 97, alin. (1), precum şi al art. 115 alin. (1) lit.c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se stabileşte cuantumul indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiunilor de 
salvare montană (angajaţi şi voluntari) din cadrul Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea 
Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău, pe perioada activităţii de patrulare, 
precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul 
accidentatului, astfel: 

(1) Indemnizaţie de periculozitate în sumă de 30 lei/acţiune (căutare, salvare, patrulare) pe 
timp de zi, cu durata mai mică de 8 ore. 

(2) Indemnizaţie de periculozitate de 40 lei/acţiune (căutare, salvare, patrulare) pe timp de zi, 
cu durata mai mare de 8 ore, sau noaptea. 

Art. 2 Se stabileşte cuantumul indemnizaţiei de hrană pentru membrii formaţiunilor de salvare 
montană (angajaţi şi voluntari) din cadrul Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 
Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău, pe perioada prevăzută la art. (1), astfel: 

(1) Indemnizaţie de hrană în sumă de 35 lei/acţiune (căutare, salvare, patrulare) pe timp de 
zi, cu durata mai mică de 8 ore. 

(2) Indemnizaţie de hrană de 40 lei/acţiune (căutare, salvare, patrulare) pe timp de zi, cu 
durata mai mare de 8 ore, sau noaptea. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţei economice şi managementul calităţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, Serviciului Public Judeţean pentru 
Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău, Prefectului Judeţului 
Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

 

PREŞEDINTE, 

  

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 
Nr. 141 din 30 septembrie 2016 


