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C O N V O C A R E  DE  Î N D A T Ă 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborat cu prevederile art.179 alin. (2) ,lit.b),alin. 

(3) şi  alin. (6) raportat la art.134, ale art. 191 alin.(1) lit.b)  alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1), 

lit.b)  privind Codul administrativ, cu completările ulterioare 

C O N V O C 
 
  

De îndată Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de 19 octombrie, ora 17,45 

ce se va desfăşura  în sistem video-conferință prin intermediul aplicației WEBEX , pusă la dispoziție de 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău , cu următorul proiect al ordinii de zi:  

 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 32.262.620 lei, în 

conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele 

măsuri  fiscal-bugetare privind acordarea unor  împrumuturi din Trezoreria  Statului; 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Bacău și Municipiul Bacău 

în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind: Amenajare în regim de 

urgență a parterului obiectivului de investiții  Spitalul „Sfânta Maria” Bacău,  pentru 

asigurarea funcționării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 

Bacău, pentru  preluarea  pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2.   
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean 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 19.10.2021. 

        *  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 1,2 

2. Urbanism, amenajarea teritoriului, şi lucrări publice   1,2 

3.  Sănătate  asistenţă socială tineret şi sport 1,2 

4. Educaţie, cultură, artă  şi religie 1,2 

5. Juridică şi administraţie publică 1,2 

• 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 

            Andreea Botez 


