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 Asociatia de Proprietari Luminii – Marasesti, nr.1 din Mun.Bacau, a 
hotarat in lucrarile Adunarii Generale din data de 29.03.2012, urmatoarele: 
 Eliminarea pierderilor prevazute in retelele exterioare de furnizare a 
apei, din pretul de cost facturat pe fiecare apartament si respectiv, asociatie. 
 In conformitate cu Legea de reglementare pentru organizarea si 
functionarea Asociatiilor de Proprietari, Hotararile Adunarii Generale sunt 
obligatorii fata de terti, chiar daca nu au facut parte la lucrarile acesteia. 
 Proprietarii de apartamente nu au fost consultati cand in Mun.Bacau 
s-a stabilit ca pretul referinta de 4,2 lei pentru mc de apa rece. 
 Proprietarii de apartamente nu au cunoscut ca acest pret reflecta 
inclusiv pierderile pe care Compania de Apa le-a publicat ca statistica, ca 
sunt in medie de 60%, numai pe reteaua exterioara cuprinsa intre furnizor 
si blocuri. 
 La propunerea membrilor Adunarii Generale, a fost desemnat un nou 
presedinte pentru Asociatia de Proprietari din centrul Bacaului. 
 Noul Presedinte este domnul dr.av.Botomei Vasile. 
 Hotararea Asociatiei de Proprietari impreuna cu procesul verbal de 
sedinta, inregistrat la Asociatia de Proprietari cu nr.185/03.04.2012, in 
forma care cuprinde inclusiv semnatura asistentilor din partea Mun.Bacau, 
a fost inregistrata sub nr.25328/06.04.2012, la Registratura Primariei 
Mun.Bacau. 
 Se solicita in mod expres de catre Asociatia de Proprietari, ca 
Primarul Mun.Bacau sa initieze proiect de hotarare pentru revocarea 
hotararilor de Consiliu Local, prin care s-a aprobat de catre consilierii 
Mun.Bacau, ca pretul la serviciile de apa si canalizare sa fie majorat de la 
1,2 lei cat era in perioada administratiei fostului primar Dumitru Sechelariu 
la exprirarea mandatului din 2004, la pretul majorat cu 400% din perioada 
administratiei Romeo Stavarache. 



 Consiliul Local Bacau este obligat sa puna in discutia sedintei de 
consiliu din luna aprilie, cererea formulata de catre Asociatia de 
Proprietari, prin care se contesta pretul la serviciile de apa si canalizare, 
stabilit in mod arbitrar de catre consilierii locali. 
 S-au mai solicitat de catre Asociatia de Proprietari, in baza Hotararii 
Adunarii Generale, urmatoarele: 
 -Relocarea parcului de joaca pentru copii, situat in cvartalul blocului 
Luminii-Matasesti, prin dotare mobilier si jocuri pentru copii; 
 -Introducerea acordului din partea Asociaitei de Proprietari pentru 
prelungirea autorizatiei de functionare la agentii economici care desfasoara 
activitati in spatiul teritorial al asociatiei de proprietari; 
 -Restrictionarea accesului autovehiculelor cu tonaj mai mare de 2 t pe 
str.Luminii; 
 -Introducerea in programul de modernizare a str.Luminii, aflata intr-
o stare degradanta in ultimii 4 ani; 
 -Mutarea locului de amplasare a containerelor de gunoi de langa 
spatiul verde ce urmeaza a fi amenajat ca loc de joaca pentru copii, in 
locatia din spatele Bancpost SA Bacau, din dreptul WC-ului public. 
 Biroul executiv al Asociaitiei de Proprietari doreste ca Primarul 
Mun.Bacau sa aprobe sustinerile formulate de cetateni . 
 Persoanele din cadrul Asociatiei de Proprietari, beneficiaza de 
consultatii gratuite cu privire la drepturile cetatenesti . 
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