
 

  
 

 
 

- O R D I N E A  D E  Z I  - 

a ședinței ordinare  a Consiliului Județean Bacău 

din data de 28.11.2022, ora  10 00  

- proiect – 
 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare  din data de 18.11.2022; 
   

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale: 

86198, în suprafaţă de 1828022 mp, 87475, în suprafaţă de 62318 mp, într-un singur 

imobil cu numărul cadastral 88453 situat în Bacău, str. Aeroportului, nr.1, Judeţul 

Bacău, în suprafaţă de 1890340 mp; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor aferente 

semestrului I al anului şcolar 2022-2023 pentru elevii din învăţământul special de stat din 

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

 

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

proprietate  privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 

de interes judeţean ,,Modernizare DJ 206B Parava-Rădoaia, km 4+650-10+516”;  
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 
Bacau, pe anul 2022; 
                                                    Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr 141/2016 

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate şi a îndemnizaţiei de hrană 

pentru membrii formaţiunilor de salvare montană din cadrul Serviciului Public Judeţean 

pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău;  
                                                    Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

                                  

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Bacău nr.137/2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la unele instituţii 

publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, cu modificările ulterioare, şi a 

Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.47/2022 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea 

Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău, cu modificările ulterioare; 
                                                Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 



 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Judeţului Bacău în 
domeniul privat al acestuia, a bunurilor Magazie materiale spital-C19, nr.inv.10627, 
Magazie materiale-C21, nr.inv.10637 şi Magazie-C24, nr.inv.10669, aflate în 
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune, 
casării şi valorificării; 

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

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de 

,,DESFIINŢARE CLĂDIRI MATERIALE C19,C21,C24” la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Bacău, din strada Spiru Haret, nr.2, Municipiul Bacău, Judeţul Bacău; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

10. Proiect de hotărâre privind validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Bacău în mandatul 2020-2024 a domnului colonel Bârnat Eusebiu, inspector șef al 

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

                          

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri înregistrate în 

domeniul public al Județului Bacău, aflate la dispoziția Companiei Regionale de Apă 

Bacău în cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare nr. 556 din 29.11.2010, ca urmare a implementării investiției 

,,Reabilitare Stație de Tratare Cărăboaia” în cadrul Programului ,,Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”. 
                                           Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Dr. Elena-Cătălina ZARĂ 
        

 

 

 

 
 Intocmit, 

   Mihaela Şmalbergher 


