
 

 

 

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 12.08.2021, ora 9:00  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 22.07.2021; 

 

2.  Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz  și a unui drept de servitute asupra terenului 

în suprafață de 1 mp. din  zona drumului județean DJ 252C, situat în sat Scărișoara, comuna Corbasca 

din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău  și în administrarea Serviciului Public 

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

 

3.  Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu UAT Pârgărești și UAT Bogdănești, în 

vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului ,,Reabilitarea și modernizarea drumului 

comunal DC 129, Pârgărești (intersecție cu DJ 116)-Bogdănești (intersecție cu DN 11)”, în lungime  

de 4,03 km, județul Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

4.  Proiect de hotărâre privind  asocierea Județului Bacău cu orașul Târgu Ocna, în vederea finanțării și 

realizării în comun a obiectivului de investiții ,,Modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului și 

Cimitir” din orașul Târgu Ocna, județul Bacău; 

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

 

5.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Luizi-Călugăra, a 

unui sector din drumul județean  DJ 119B, de la km 3+230 până la km 7+230, situat pe raza 

administrativ teritorială a comunei Luizi-Călugăra;  
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

6.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și  cheltuieli al județului Bacău, pe anul 

2021; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.152/08.08.2017 

privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și stabilirea componenței 

acesteia, cu modificările ulterioare. 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Despre fotbalul juvenil, un 

proces orientat pe formare și pe jucător”; 

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



 

  

    

9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  finanțării programului sportiv Competiția Națională “Judo 

fără bariere” Ediția I Bacău,  organizat de către  Asociația Club Sportiv Bronx Powerlifting Club 

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

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Pista  de antrenamente 

MODULAR PUMPTRACK”, organizat de către Club  Sportiv Municipal Moinești; 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Program județean de tir cu arcul 

în școală – 2021- Puterea exemplului” organizat de către Asociația Club Sportiv SAGA Bacău; 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Dezvoltarea fotbalului în 

mediul rural”; 

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

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din 

România în vederea organizării și desfășurării proiectului “Toamna Bacoviană – 140 de ani de la 

nașterea poetului George Bacovia” – ediția a III-a. 

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

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

12.08.2021, 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 06.08.2021. 

 

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

9,10,11,12,13. 

2. Urbanism, amenajarea teritoriului, şi lucrări publice   punctele: 2,3,4,5, 6. 

3.  Sănătate  asistenţă socială tineret şi sport 
▪ punctele: ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12. 

4. Educaţie, cultură, artă  şi religie ▪ punctele  6,12. 

5. Juridică şi administraţie publică ▪ punctele: 2-13 
 
 

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  06.08.2021.  

 

PREŞEDINTE, 

Valentin IVANCEA  

 

http://www.csjbacau.ro/


 

                                                                                                                                                              Întocmit,      

                                 Nicoleta Ciulină 
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