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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 28.12.2016, în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 

Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin Dispoziţia nr.409 din 22.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 

şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

 Din totalul de 36 de consilieri judeţeni, sunt prezenţi 32 absentând motivat doamna 

consilier Stoica Dana Elena, iar doamna consilier Şotcan Theodora, domnul consilier Ilişanu 

Claudiu Augustin şi domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel şi-au prezentat demisia în urma 

voturilor obţinute pentru funcţia de parlamentari. Având în vedere problemele de la ordinea 

de zi, la şedinţă au fost invitaţi să participe şefii unor instituţii şi servicii  publice din 

subordinea Consiliului judeţean,   directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai 

Direcţiilor aparatului de specialitate,  reprezentanţii mass-media.    

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Braşoveanu Sorin. 

 ♣ Dl Braşoveanu Sorin, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, bine 

aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi şi fiind ultima întâlnire a noastră din acest an şi ţinând 

cont că acest an a fost din două mandate avem aici invitat alături de mine pe domnul senator 

Dragoş Benea fostul preşedinte al Consiliului judeţean până în luna iunie. Mai avem invitaţi 

pe domnul antrenor Zodian Daniel antrenor la clubul sportiv bronx Powerlifting, pe domnul 

director Vasile Aichimoae de la Camera Agricolă, pe domnul director general Iordache 

Adrian de la SC HIT Hemeiuş, pe doamna director de la Evidenţa Populaţiei, Nataşa 

Crâşmaru, pe domnul Jicu Adrian Gelu, noul manager la Biblioteca judeţeană C. Sturdza 

Bacău, pe doamna preşedinte executiv Chelaru Oana Daniela de la Aeroportul Internaţional 

George Enescu Bacău, pe doamna director de la DGASPC, Rodica Ştiucă.      

Cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire ordinii de zi.   
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.12.2016; 
 

2. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite 

sportivilor și antrenorilor din cadrul secțiilor de judo și de powerlifting ale Clubului 

Sportiv ”Bronx Powerlifting” Bacău; 
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 

să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea 

procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii ”Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău”;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie 

veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Bacău, structurii și cuantumului 
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tarifelor, precum și a modalităților de încasare și de utilizare a fondurilor pentru anul 

2017;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

5. Proiect de hotărâre privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care 

realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr.2875/2011, pentru anul 

2017;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar, fără dobândă, Serviciului 

Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul 

Bacău;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare încheiat între Județul 

Bacău și S.C. PARC  INDUSTRIAL HIT S.R.L.;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

8. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Tocilă Benone, șef al Poliției Locale a 

Municipiului Bacău, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în 

mandatul 2016-2020;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2017 a concediului de odihnă 

anual neefectuat în anul 2016 de către Președintele și Vicepreședinții Consiliului 

Județean Bacău;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 

2017 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și Direcția Județeană 

de Evidență a Persoanelor Bacău;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

11. Proiect de hotărâre privind numirea D-lui Jicu Adrian-Gelu în funcția de Manager la 

Biblioteca Județeană ”C.Sturdza” Bacău;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.120/2016 

privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 1026 mp. și a unui 

drept de servitute asupra terenului în suprafață de 128,25 mp., aflat în domeniul public al 

județului Bacău și în administrarea Aeroportului Internațional ”George Enescu” Bacău, 

în favoarea S.C. AEROSTAR S.A. Bacău;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului 

de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 
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14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării 

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale;  
Inițiator: dl Marius Gabriel Gheorghiță – vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău 

 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin 

servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene;  
Inițiator: dl Marius Gabriel Gheorghiță – vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza P.th - 

pentru obiectivul Structura de rezistență pentru solee și catapeteasmă la Catedrala 

ortodoxă ”Înălțarea Domnului” Bacău;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de 

canalizare pentru întreaga arie de operare;  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

18. Diverse 
 

1.Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean    al 

doamnei Şotcan Theodora.  
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean    al 

domnului Floroiu Ionel. 
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean    al 

domnului Ilişanu Claudiu-Augustin. 
Inițiator: dl Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii la ordinea de zi prezentată. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă în 

unanimitate. 
 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, preşedinte:  Înainte de a intra în ordinea de zi, o să îl rog pe 

domnul senator Dragoş Benea să ne spună câteva cuvinte, acum la sfârşit de an. 

♣ Dl Benea Dragoş, senator: Mulţumesc domnule preşedinte, mulţumesc şi 

dumneavoastră anticipat. Mai în glumă mai în serios duc dorul acestui format de şedinţă. 

Rostul prezenţei mele astăzi, aici, este că acum un an pe vremea aceasta, fix acum un an, 

făceam un bilanţ al anului 2015 şi o previziune pe anul 2016 şi îmi place să constat că ceea 

ce am anticipat atunci s-a confirmat în mare parte şi este foarte important să identificăm 

împreună că suntem consilieri judeţeni, că suntem parlamentari, primari, preşedinţi de 

consiliu judeţean, să identificăm  corect problemele adevărate ale judeţului Bacău, nu cele 

care sunt propuse pe diverse platforme şi pe diverse medii. Anul trecut exact pe vremea 

aceasta pe 28 sau 29 decembrie, vorbeam că Aeroportul şi Radioterapia vor fi serios avansate 

sau finalizate ca obiective de investiţii, că Observatorul Astronomic cu siguranţă va fi 
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finalizat dacă ieşim la timp din licitaţie, că RMN-ul tot aşa dacă nu vom avea probleme la 

licitaţie, va fi  funcţional la Spitalul Judeţean de Urgenţă, că sistemul de management al 

deşeurilor va fi unul eficient în judeţul Bacău dacă vom avea un partener Ministerul 

Fondurilor Europene şi nu vom avea probleme la licitaţie, că este un volum mare de investiţii 

pe fonduri europene pe alimentare cu apă şi canalizare, dar el depinde de buna funcţionare a 

unor instituţii. Iar  acum pentru că tot au trecut vreo două campanii electorale şi s-au vorbit 

vrute şi nevrute, mai în cunoştinţă de cauză sau în mai puţină cunoştinţă de cauză, este bine 

să răspund la anumite interpelări care s-au făcut în mod subiectiv şi în goana după voturi. 

Deci, Radioterapia, este un obiectiv care tehnic este sută la sută recepţionat şi în luna ianuarie 

va fi inaugurat, imediat ce a doua zi se vor obţine toate avizele  la CENECAN sunt în plină 

procedură de avizare şi astfel încât a doua zi pacienţii să poată accesa această importantă 

secţie a Spitalului Judeţean de Urgenţă. Observatorul Astronomic după cum bine ştiţi, s-a 

terminat cu câteva zile înainte de expirarea termenului de finalizare a Programului 

Operaţional Regional, am reuşit să absorbim şi acolo toate fondurile, mai puţin cele care 

vizau dotările, pentru că licitaţia ne-a ţinut în loc, dar dacă el nu era funcţional la data de 30 

iunie, inclusiv banii, aproximativ două milioane de euro, puteau fi foarte bine returnaţi, lucru 

care se va întâmpla la alte investiţii de exemplu Insula de agrement. RMN-ul a fost inaugurat 

undeva la sfârşitul lunii octombrie, unii spuneau că înainte de campanie. Eu am spus şi atunci 

cu o zi înainte de a fi funcţional pentru cetăţenii judeţului Bacău şi atunci l-am inaugurat. 

Dacă Radioterapia nu a putut fi funcţională nici până astăzi, noi nu o inauguram nici astăzi. 

Noi o inaugurăm exact înainte cu o zi înainte ca cetăţenii judeţului Bacău, să o poată accesa. 

Nici un obiectiv din cele care au fost legate de Consiliul judeţean în mod direct sau indirect, 

nu au fost puse în funcţiune sau inaugurate, sau recepţionate, în funcţie de campania 

electorală. Şi mai pot da exemple. Parteneriatul cu Moineşti-ul de la Complexul Lira, 

compartimentul de la primiri urgenţe de la Oneşti, au fost inaugurate şi finalizate atunci când 

le-a venit sorocul şi momentul. Văd o problemă importantă şi o provocare pentru consiliul 

judeţean şi nu numai pentru consiliul judeţean, ci şi pentru compania de apă şi pentru ADIB 

şi pentru primăriile din judeţ, investiţiile pe alimentare cu apă şi canalizare de pe Programul 

Operaţional de Infrastructură Mare cu atât mai mult cu cât la Oneşti deşi aici în consiliul 

judeţean s-a discutat pe acest subiect aproape doi ani. La Oneşti situaţia s-a rezolvat cum era 

de aşteptat natural din păcate, nu la intervenţia mai decisă a autorităţilor locale, nu la 

apelurile către operatorul privat, ci atunci când operatorul privat deşi încasa bani de la 

populaţie nu plătea către Compania Regională de Apă. Iar cei care administrează Compania 

de Apă pentru a nu băga societatea într-o dificultate finaciară serioasă, au trebuit să ia măsuri 

şi să aplice legea. Şi în momentul  acela s-a pus cruce la o aventură a unui operator privat, pe 

infrastructura şi utilităţile de la Oneşti. Din păcate cel mai mare pierdant rămâne municipiul 

Oneşti şi cetăţenii, pentru că eu, sper să se găsească soluţii şi sunt soluţii ca Oneşti-ul totuşi 

să beneficieze de fonduri europene, pe Programul Operaţional de Infrastructură Mare. Asta 

înseamnă o reconfigurare practic a listei de investiţii prioritară a masterplanului pe 

alimentare cu apă şi canalizare şi  nu este un lucru uşor. De ce spun că sunt speranţe? Pentru 

că sunt convins că ADIB-ul la nivel de preşedinte, comitet director, aparat executiv, va fi o 

instituţie mult mai eficientă, mai altruistă, mai deschisă către colaborarea cu CRAB, 

Consiliul judeţean, cu Primăria Bacău şi cu celelalte primării. Tot aici spuneam că una din 

frânele pe alimentare cu apă şi canalizare a fost ADIB Bacău, la nivel de poziţie nr. 1 dacă  

pot să spun aşa, că nu vreau să generalizez, acum acolo sitiuaţia pare să se limpezească, să se 

îndrepte spre soluţii mult mai eficiente, Compania Regională de Apă sper să-şi găsească o 

cadenţă corectă şi personal foarte bine pregătit, astfel încât să integreze şi să înglobeze toate 
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aceste investiţii. Consiliul judeţean să colaboreze foarte bine cu primăria Bacău, pentru că ei 

sunt principalii actori în montarea acestei aplicaţii estimată undeva la 200 de milioane de 

euro, dar care este în plină scriere şi în plină reconfigurare şi care sigur va intra şi ea într-o 

competiţie cu alte judeţe. Din păcate până acum ADIB Bacău şi ceea ce s-a întâmplat la 

Oneşti din cauza unui operator privat, au ţinut în loc această aplicaţie. Sper să se meargă cu o 

viteză cât mai ridicată pentru a recupera timpul pierdut. La sistemul integrat de management 

al deşeurilor tot de aici de la acest microfon vorbeam foarte des despre ce se întâmplă la 

Celula I, la Celula II, ştiţi foarte bine că avem un obiectiv finanţat din fonduri europene. 

Celula II care din cauza chichiţelor şi procedurilor legate de finalizarea licitaţiei privind 

instalaţiile, riscă să nu fie dat în folosinţă. Celula I din săptămână, în săptămână, se poate 

umple până la refuz, dar între Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Mediului nu s-a 

găsit înţelegere şi a trebuit fel de fel de iniţiative, din partea conducerii consiliului judeţean,  

nu s-a găsit înţelegere pentru a elabora o derogare pentru Consiliul Judeţean Bacău, astfel 

încât deşeurile din judeţul Bacău, să fie duse în Celula II şi nu prin alte judeţe. Actualul 

preşedinte al consiliului judeţean, face eforturi importante inclusiv la Bruxelles pentru a 

obţine derogare, astfel încât costurile generate de o eventuală relocare a acestui amplasament 

să nu afecteze serios buzunarul cetăţeanului. Sunt eforturi care din păcate nu au fost susţinute 

nici la Ministerul Fondurilor Europene şi nici la Ministerul Mediului. Tocmai de aceea trag 

speranţă că soluţia care se va găsi la nivel central în următoarele zile, cu cât mai repede cu 

atât mai bine, sper să transforme din nişte ministere extrem de reactive, în nişte ministere 

pro-active care să susţină autorităţile locale cu lucruri normale, cu lucruri fireşti, cu 

răspunsuri la hârtii în termenul  solicitat, astfel încât fondurile europene, să fie atrase cât mai 

repede. Important să tragem linie la nişte proiecte, important este să ştim cine se ţine de 

cuvânt şi cine nu se ţine de cuvânt, cine vorbeşte în necunoştinţă de cauză şi cine nu vorbeşte 

în necunoştinţă de cauză. Cu toate riscurile de rigoare şi cu toate supărările, voi rămâne 

aproape în continuare de proiectele judeţului Bacău. Centura ocolitoare este un proiect care 

deşi beneficiază de finanţare, deşi beneficiază de contract, deşi beneficiază de ordin de 

începere, deşi beneficiază de constructori, din păcate nu merge în ritmul dorit şi în ritmul în 

care peste un an şi jumătate să fie finalizate lucrările. Sper ca domnii constructori să se 

trezească mai repede la realitate şi să beneficieze de fondurile care sunt prinse pe acest 

obiectiv. Au fost prinse şi sunt prinse şi cred, că vor fi prinse şi în viitorul buget. Aeroportul 

continuă, lucrările chiar dacă poate mai sunt nişte mici întârzieri, cred că la anul pe vremea 

aceasta, sau la jumătatea anului viitor, vom vorbi despre cu totul şi cu totul altă locaţie acolo. 

Important este şi aici poate o să se găsească sprijinul de la consiliul concurenţei de la 

Bruxelles, pentru a gestiona chestiunea cu ajutorul de stat. El este prins la finanţare prin 

fonduri europene, dar avem această problemă cu ajutorul de stat, care cred că va fi surmontat, 

este un efort uriaş a celor de la Regia Autonomă Aeroportul şi de la Consiliul judeţean, 

pentru a obţine această aprobare. Deci, sunt proiecte care vor fi urmărite îndeaproape şi le 

vom susţine îndeaproape cu toţii, repet, indiferent de hramul sau funcţia pe care o ocupăm. 

Mult doritele, mult visatele, mult aşteptatele, mese rotunde care să identifice obiectivele 

principale ale judeţului Bacău, cred că se vor întâmpla şi în realitate şi cred că vor produce şi 

efecte, cred că vom avea formatul în care în următorii patru ani, să fie mai puţină dispută 

politică, mai puţină ciorovăială, mai multe fapte, mai multe discuţii concretizate. Din păcate, 

climatul în care s-a mers în aceşti 12 ani cu fel de fel de abordări, care mai de care mai 

neprincipiale şi care mai de care generate de fel de fel de motive subiective pe alocuri, au 

ţinut în loc multe proiecte importante ale judeţului şi aici am mai discutat şi o să mai 

discutăm ori de câte ori va mai fi nevoie. Sunt convins că este un format şi va fi un format şi 
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la nivel de guvern, care va sprijini în mod corect şi principial proiectele judeţului Bacău. 

Despre autostrada Braşov-Bacău unii au descoperit-o anul acesta, noi încercăm să facem 

lobby şi să o argumentăm aşa cum trebuie, corect şi sper să o facem din parlament, atunci 

când se va veni cu masterplanul. Rămâne în continuare un proiect important, nu numai 

pentru Moldova şi judeţul Bacău, rămâne cel mai fezabil şi cel mai rezonabil ca şi costuri, 

proiect care poate lega Moldova de Transilvania. Acestea sunt argumentele pentru Bacău-

Braşov, am spus şi pe 25 aprilie după ce m-am întors de la întâlnirea de la Iaşi cu primul 

ministru Cioloş, acest proiect fantasmagoric Iaşi-Tg Mureş, a fost propus tocmai din dorinţa 

de a nu se face nici o autostradă Moldova-Ardeal. Unii au râs, alţii au comentat în fel şi chip, 

nu au fost acolo unde trebuiau să fie când a fost dezbaterea pe acest proiect, au comentat pe 

fel de fel de reţele de socializare,… rămân la aceeaşi părere Iaşi-Târgu-Mureş, atâta timp cât 

este de patru ori mai scumpă decât Bacău- Braşov, este un proiect pus pe hârtie doar pentru a 

nu se face niciodată, sau cât de repede o legătură la nivel de autostradă între Moldova şi 

Ardeal. Eu cred că vom mai avea ocazia să ne mai întâlnim în fel de fel de formate şi ne vom 

actualiza cu tot ceea ce putem face şi trebuie să facem. Să ne propunem lucruri realiste, nu 

spun puţine, multe, lucruri realiste pe care să le şi facem. Eu vă mulţumesc frumos celor cu 

care am colaborat în aceşti 12 ani, sunt consilieri care au fost chiar 12 ani în consiliul 

judeţean, sunt consilieri judeţeni care acum au ajuns parlamentari, mai mult de jumătate din 

parlamentarii judeţului Bacău mai mult sau mai puţin, ca şi consilier judeţean de o lună sau 

mai multe luni sau vicepreşedinte sau preşedinte de consiliu judeţean astăzi au ajuns 

parlamentari, este un lucru important nu prin prisma faptului că este consiliul judeţean vreo 

pepinieră. Nu, ci că problemele comunităţii locale, problemele judeţului Bacău, vor fi poate 

mai în atenţia parlamentarilor decât au fost până acum şi parlamentarii judeţului Bacău vor fi 

nişte parteneri reali, activi, palpabili ale problemelor consiliului judeţean sau primăriilor din 

judeţ. Chiar astăzi aveţi la mapă, înţeleg, demisia domnului vicepreşedinte Floroiu, a 

doamnei Şotcan, a domnului Ilişanu. Aceştia sunt consilieri judeţeni care merg în parlament 

şi care sunt convins că vor rămâne aproape de proiectele judeţului Bacău. Încă o dată 

mulţumesc celor cu care am colaborat foarte bine, urez succes actualei echipe de conducere a 

Consiliului judeţean şi sper ca şi opoziţia din Consiliul judeţean să fie una mult mai corectă 

şi mai principială cu actualul executiv şi veţi vedea că vom face treabă  bună. Vă mulţumesc 

şi vă doresc mult succes. 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, preşedinte: Mulţumim domnului senator Benea, iar experienţa 

dumnealui de peste 12 ani ca preşedinte al Consiliului judeţean şi 20 de ani în administraţie 

cu siguranţă îşi va spune cuvântul şi la nivel central şi în ministerele de resort, iar proiectele 

pe care noi le avem de dus la îndeplinire, proiectele mari ale judeţului Bacău, au nevoie şi 

trebuie să înţeleagă ministerele că trebuie să fie parteneri alături de noi şi nu cum s-a 

întâmplat în ultima perioadă să nu primim nici un răspuns la solicitările noastre.  
 

◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi. Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin dă 

cuvântul doamnei secretar al judeţului Zară Elena Cătălina, pentru a supune spre aprobare 

procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.12.2016. 
            

 ♣ D-na Elena Cătălina Zară, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42 alin. (5) 

coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare „la începutul fiecărei şedinţe, secretarul judeţului 

supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare”. Având în vedere prevederile 

mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Bacău din data de 13.12.2016.    
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Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al 

şedinţei anterioare. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se 

aprobă  cu unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin  prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  instituirea și acordarea premiilor pentru 

performanțe deosebite sportivilor și antrenorilor din cadrul secțiilor de judo și de 

powerlifting ale Clubului Sportiv ”Bronx Powerlifting” Bacău; 

  

♣ Dl Braşoveanu Sorin, preşedinte: Am să dau citire celor premiaţi astăzi şi am să-i 

rog pe fiecare să se ridice ca să-i putem cunoaşte şi noi. Premiile obţinute la competiţiile 

internaţionale locul I internaţional la judo U12, categoria 36 de kg  Alexandra Armeanu, 

Rareş Benia locul I internaţional  judo U10,  categoria 22 de kg, Ignat Isabela locul I 

internaţional judo U13,  categoria 26 de kg, Rotaru Alina locul I internaţional judo U15 

categoria 47 de kg, Tăbăcaru Rareş locul I internaţional judo U 12, categoria 27 kg, 

Armeanu Ricardo locul III internaţional judo U10, categoria 46 de kg, Ardeleanu 

Mădălina locul I naţional powerlifting juniori, Bandac Maria locul I naţional powerlifting 

seniori, Şerban Ioana locul I naţional powerlifting seniori genuflexiuni cu haltera, 

Crengăniş Alisa locul II naţional judo U 16 categoria 40 de kg, Gavriliţă Maria locul II 

naţional judo U 18 categoria 48 de kg, Calfa Melania locul III naţional judo U18 categoria 

40 de kg, Diaconescu Maria locul III naţional judo U21 categoria 48 de kg, şi cei trei 

antrenori, Andreica Geanina locul I internaţional antrenor judo şi powerlifting, Lazăr 

Anamaria locul I internaţional, antrenor judo şi powerlifting şi nu în ultimul rând domnul 

Zodian Daniel locul I internaţional, antrenor judo şi powerlifting. 

 O să vin eu să vă înmânez diplomele şi să nu uitaţi să treceţi şi pe la casierie. 
 

    Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, preşedinte: Mult succes la viitoarele competiţii şi la mulţi ani!  
 

◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte  Braşoveanu Sorin   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului 

Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru 

derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii ”Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul 

Bacău”;  
 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, preşedinte: Este vorba de trei persoane care au plecat de la 

noi, directorul de la direcţia juridică, domnul Claudiu Ilişanu care de asemenea şi-a dat 

demisia fiind astăzi parlamentar şi doamna Nina Chiper, care are contractul de muncă 

suspendat. Deci, cei trei vor trebui înlocuiţi. Prin proiectul de hotărâre se mandatează 
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preşedintele consiliului judeţean ca în adunarea generală să voteze modificarea şi 

completarea comisiei de evaluare.  
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Braşoveanu  Sorin     

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor 

specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Bacău, 

structurii și cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și de utilizare a 

fondurilor pentru anul 2017. 
  

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

 Nefiind  observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind avizarea Normelor de venit pentru 

persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 

nr.2875/2011, pentru anul 2017.  
    
Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma  prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 

◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin  prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar, fără 

dobândă, Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Bacău.   
 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, preşedinte: De ce am ajuns în această situaţie?! a prezentat 

foarte pe scurt şi domnul senator Dragoş Benea. Demersurile pe care le-am făcut noi, faptul 

că licitaţia este blocată de litigii în instanţă, am fost nevoiţi să găsim o alternativă pentru că 

Celula I se va umple în curând şi atunci va trebui să găsim o soluţie. Soluţia alternativă era 

de a creea acest serviciu judeţean de salubrizare. El a fost creat, în aprilie anul acesta, s-au 

emis 5 hotărâri în sensul acesta, sunt câţiva paşi făcuţi şi va trebui să-l licenţiem pentru a 

putea opera pe Celula II temporar, până când se finalizează licitaţia şi vom avea operatorul 

desemnat să opereze pe Celula II. Aici spuneam mai înainte, că ne-am dori ca cel puţin cele 

două ministere în speţă Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Mediului să ne fie 

parteneri pentru că avem nevoie de acordul celor două ministere, pentru că trebuie să fie şi 

avizul lor cu această soluţie.  Dumnealor negăsind o altă soluţie, iar noi nu am primit 

deocamdată absolut nimic scris. Verbal au spus că asta va fi soluţia, dar aşteptăm un răspuns 

scris. De ce? Ca să nu fim pasibili de corecţii financiare a contractului de finanţare a 
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proiectului mare.  Despre asta este vorba. Şi atunci venim în faţa dumneavoastră astăzi, ca 

pentru a funcţiona acest serviciu public de administrare la nivelul judeţului, este nevoie 

pentru început de un împrumut temporar fără dobândă până când el începe să realizeze 

venituri.  
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma  prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea contractului de 

administrare încheiat între Județul Bacău și S.C. PARC  INDUSTRIAL HIT S.R.L.   
     
Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

  Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma  prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea domnului Tocilă Benone, șef 

al Poliției Locale a Municipiului Bacău, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Bacău în mandatul 2016-2020.  
    
Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma  prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 

 

◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 

2017 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2016 de către Președintele și 

Vicepreședinții Consiliului Județean Bacău.  
       
Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin  îi dă 

cuvântul doamnei director Sava Găină Anca Virginia pentru a prezenta  expunerea de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 

2017 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și Direcția Județeană de 

Evidență a Persoanelor Bacău. 
    

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind numirea D-lui Jicu Adrian-

Gelu în funcția de Manager la Biblioteca Județeană ”C.Sturdza” Bacău. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin  

prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Bacău nr.120/2016 privind constituirea unui drept de uz asupra 

terenului în suprafață de 1026 mp. și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 

128,25 mp., aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Aeroportului 

Internațional ”George Enescu” Bacău, în favoarea S.C. AEROSTAR S.A. Bacău;  
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 13 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin  

prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, 

statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 14 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin  îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Gheorghiţă Marius Gabriel pentru a prezenta  expunerea 

de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea 

efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale; 
 

♣ Dl Gheorghiţă Marius Gabriel, vicepreşedinte: Mulţumesc domnule preşedinte, 

doamnelor şi domnilor consilieri, înainte de a da citire expunerii de motive ale celor două 

proiecte de hotărâre vă rog să-mi permiteţi să vă transmit urările de sfârşit de an, urările mele 

şi ale colegilor mei pe care îi coordonez în Consiliul judeţean, vă doresc un sfârşit de an cu 

linişte şi un început de 2017 într-o colaborare benefică, dar mai important este să aveţi 

sănătate, linişte în casă, înţelepciunea şi răbdarea de a trece mai uşor peste încercările vieţii. 

Vă doresc un an plin de bucurii şi la mulţi ani! În continuare dau citire expunerii de motive 
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privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate speciale. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Gheorghiţă Marius Gabriel pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de 

persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene. 
 

  Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de 

motive şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 16 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin  

prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice – faza P.th - pentru obiectivul Structura de rezistență pentru solee și 

catapeteasmă la Catedrala ortodoxă ”Înălțarea Domnului” Bacău. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 17 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin  

prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 

pentru serviciul public de canalizare pentru întreaga arie de operare. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse. Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de 

consilier județean al doamnei Şotcan Theodora.  
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
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◄ Se trece la punctul 2 de la Diverse Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de 

consilier județean al domnului Floroiu Ionel. 
  
Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 3 de la Diverse. Domnul preşedinte Braşoveanu Sorin prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  constatarea vacantării mandatului de 

consilier județean  al domnului Ilişanu Claudiu-Augustin. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

şi la proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, preşedinte: Ordinea de zi s-a epuizat. Fiind ultima întâlnire din 

acest an, vă rog să-mi permiteţi să vă transmit sănătate, un an nou cu linişte, cu bucurii, cu 

forţă de muncă proaspătă, cu unitate pentru a duce la bun sfârşit proiectele judeţului Bacău în 

folosul cetăţenilor şi care conduc, la prosperitatea locuitorilor judeţului Bacău. Vă invit acum 

când ieşim din sală să servim  o cupă de şampanie să încheiem lucrurile aşa cum se cuvine. 

La mulţi Ani!   
      
◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Braşoveanu Sorin declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 28.12.2016, pentru care 

s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE, 

      Sorin  BRAŞOVEANU                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                        Elena Cătălina ZARĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                      Întocmit, 

                                                                                                                                                                                        consilier Nicoleta Ciulină                                                         


