
 

 

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 27.05.2021, ora 10:00  în sala de 

şedinţe a Centrului de Afaceri şi Expoziţii Bacău, din Calea dr.Alexandru Şafran, nr.145, cu următorul 

proiect al ordinii de zi: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.04.2021; 
 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii  Planului Urbanistic Zonal având ca   

       obiect dezvoltarea Aeroportului Internaţional „George Enescu” Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea finanţării şi 

realizării în comun a obiectivului de investiţii „Străpungere între strada Aeroportului şi Calea Dr. 

Alexandru Şafran”; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.92/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a unor imobile-terenuri proprietate 

privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Creşterea gradului de siguranţă şi 

securitate la Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău – zona de protecţie Sistem ILS de 

categoria II pe direcţia 16” cu modificările şi completările ulterioare; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Judeţului 

Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. la care 

Judeţul Bacău este acţionar, respectiv în AGA Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru realizarea sau amplasarea în zona 

drumurilor publice de interes judeţean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror 

construcţii sau activităţi comerciale, amenajări sau instalaţii în orice scop; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz şi a unui drept de servitute asupra terenului 

în suprafaţă de 2,50 mp. din zona drumului judeţean DJ 252F, situat în sat Ungureni, comuna 

Ungureni din judeţul Bacău, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea 

Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău, în favoarea DELGAZ GRID S.A.; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

  

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira 

din Slănic Moldova, în sezonul vară 2021, în perioada 01.05.2021 – 26.09.2021, în zilele de sâmbătă 

şi duminică;   
Inițiator: dl. Gelu-Ionuţ Panfil – vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău 

 



 

10. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România  pentru anii 2020 – 2021; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

11. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Asociaţia Directorilor 

Economici şi Contabililor din Judeţele din România pentru anul 2021; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

12. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Nord – Est pentru anul 2021; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

13. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei pentru anul 2021 către „Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”; 
  Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

14. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale  a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău 

către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2021; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

  

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1, respectiv modificarea şi completarea Anexei 

nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.26/27.02.2019 privind aprobarea dării în 

administrare a unor imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Bacău către Complexul 

Muzeal „Iulian Antonescu”; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

  

16. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical şi de 

specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

        

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de 

atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate  în aria teritorială 

de competenţă a UAT Judeţul Bacău şi a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Judeţului Bacău 

şi a situaţiilor financiare anuale, pentru anul 2020; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul  I 2021 al Judeţului 

Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

    

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

27.05.2021, 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.  

      * 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 21.05.2021. 



 

 *  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: 2,3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10,11,12,13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 

2. Urbanism, amenajarea teritoriului, şi lucrări publice   ▪punctele: 2,3,4,5,6,7,8,17,18,19. 

3.  Sănătate  asistenţă socială tineret şi sport ▪ punctele: 8,9,16,18,19 

4. Educaţie, cultură, artă  şi religie ▪ punctele 8,15,18,19. 

5. Juridică şi administraţie publică ▪ punctele: 2-20 

 

 
 

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

general al  județului, în cel mai scurt timp. 

 

 Proiectul ordinii  de zi şi convocarea şedinţei au fost făcute publice pe site-ul oficial al Consiliului 

Judeţean Bacău www.csjbacau.ro, în data de  20.05.2021.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Valentin IVANCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       Întocmit,      

          Nicoleta Ciulină 

http://www.csjbacau.ro/
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