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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

 
PROCES VERBAL 

 
încheiat astăzi  25.09.2014, în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 
 

Şedinţa  a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin. (2) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Dispoziţia nr.320 din 23.09.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 31, absentând  motivat,  
domnii consileri Bondor Silviu, Bostan Ionel Gabriel, Dumitru Răspopa Mincu Adrian, 
Ochenatu Eugen, Şova Sorin şi doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa. 

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, 

stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa extraordinară de astăzi, în adevăratul sens al 
cuvântului extraordinară. De aceea cred că va dura foarte puţin. Este o şedinţă scurtă  
doar  cu trei puncte şi am să dau citire ordinii de zi. 

 
1.   Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 01.09.2014; 
 

2. Proiect de hotărâre privind predarea imobilului (construcţie şi teren) aferent 
obiectivului de investiţii „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău” către Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”S.A.;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

3. Diverse. 
      

   Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi 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. 
            

 ◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al 
şedinţei anterioare.     

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se 

aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă  proiectul de hotărâre privind  predarea imobilului (construcţie şi teren) aferent 
obiectivului de investiţii „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul 
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Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău” către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”S.A.; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Punctul 2 de pe ordinea de zi este foarte  

important după cum spuneam, este un obiectiv despre care noi consilierii judeţeni am 
mai vorbit aici. El face încă obiectul unui contract de asociere cu Primăria Bacău. 
Având în vedere că am identificat oportunităţi de finanaţare la Ministerul Dezvoltăriii 
prin Compania Naţională de Investiţii, încercăm să ne mişcăm cât mai repede cu 
documentele,  astfel încât să predăm acest amplasament conform legii către Compania 
Naţională de Investiţii. Înţeleg de la managerul spitalului că avem documentele depuse 
la faza de studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate este gata, mai trebuie luat doar 
certificatul de urbanism şi avizele pentru a intra în CTE-ul ministerului. Există o foarte 
mare probabilitate ca până la sfârşitul acestui an să înceapă lucrările la acest obiectiv 
pentru că achiziţiile prin Compania Naţională de Investiţii au anumite posibilităţi de 
finanţare mai însemnate şi chiar şi procedurile de achiziţii se derulează mai repede. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Bună dimineaţa domnule preşedinte, domnilor 

consilieri, domnilor invitaţi, am ajuns să  trăiesc şi un moment fericit. Îmi cunoaşteţi 
poziţia mea de-a lungul timpului încă de 3-4 ani. Astăzi simt un sentiment şi de fericire 
şi un semn de întrebare. Şi am să vă explic domnule preşedinte şi domnilor colegi. Sigur 
că vom vota cu ambele mâini acest proiect, dar fac un mic comentariu. Domnule 
preşedinte, pe mine nu mă surprinde faptul că nu-i  prima dată când lucrăm cu urgenţe 
din astea pompieristice aşa de pe o zi pe alta, facem şedinţe extraordinare. Este în 
uzanţa Consiliului judeţean. Doi. Pe mine mă surprinde însă… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să vă prezint un raport câte şedinţe 
extraordinare facem noi în raport cu alte instituţii ca să lămurim şi acest aspect. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, nu puteţi să spuneţi că nu sunt 
extraordinare. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când a fost cazul şi toate au produs efecte 
pozitive. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Nu fac nici un reproş. Tocmai. Şi eu mulţumesc 
pentru această şedinţă.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu, că nu suntem pompieri aici, domnule 
consilier, suntem consilieri judeţeni, executiv şi încercăm, dacă putem să facem o 
extraordinară, să dăm drumul la o documentaţie mai repede, foarte bine. Noi nu suntem 
pompieri. Eu nu sunt pompierul dumneavoastră şi nimeni din executiv. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, am o rugăminte la 
dumneavoastră, lăsaţi-mă să-mi expun părerea şi după aceea îmi spuneţi orice părere 
aveţi, dacă consideraţi că e contrar la ceea ce urmează ca dumneavoastră să auziţi, aveţi 
dreptul. Domnule preşedinte, eu pun două probleme în discuţie. Deci, repet. Vom vota. 
Dar pun două probleme în discuţie. Acest proiect, are pentru mine un semn de întrebare 
în sensul, că inclusiv ministrul acestui Minister al Dezvoltării, domnul Dragnea, a făcut 
de-a lungul timpului, o campanie foarte intensă şi vedem şi rezultatele, descentralizării. 
Cu alte cuvinte, s-a luat de la ministere, (şi o să-mi spuneţi dumneavoastră),  eu ştiu ce-
mi  spuneţi imediat, că se ia  temporar, că ne-o dă înapoi, a luat de la ministere unităţile, 
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a dat la administraţiile locale. Tot acest minister, tot prin Consiliul judeţean, a finanţat şi 
bugetat, numeroase investiţii. Trei. Acum constat că predăm patrimoniul  din  Spitalul 
judeţean care aparţine Consiliului judeţean administrat de Consiliul judeţean, 
ministerului, vremelnic pentru o perioadă care… şi face obiectivul. Întrebarea pentru 
mine este următoarea: Nu era mai simplu şi fără a prelua nişte discuţii pe momentul 
strategic care suntem acum cu campania electorală, să ni se dea direct ca obiectiv banii 
în Consiliul judeţean? Şi aşa cum Consiliul judeţean a îndeplinit şi a făcut atâtea 
obiective, putea foarte bine mai ales că problema este arhicunoscută. Dumneavoastră aţi 
spus că avem deja un parteneriat şi cu municipalitatea pentru spital şi pentru aeroport!.  
De aceea, domnule preşedinte, aş vrea ca să nu fie, …(că toţi suntem organ politic) să 
nu fie la un moment dat asumat că este iniţiativa şi lucrarea numai a unui singur for 
politic. V-aş propune  pentru acest obiectiv de interes general foarte important, boala 
canceroasă, să facem toate structurile politice din Consiliul judeţean, un parteneriat 
politic şi să susţinem orice acţiune benefică indiferent de unde vine, indiferent prin ce 
metode, pentru a finaliza acest mare flagel care este cancerul. Şi vreau să vă spun 
domnule preşedinte, că de acum doi ani de când am ridicat eu problema, au murit zeci, 
zeci de bolnavi de cancer. Şi nota bene domnilor, ca să fiu foarte clar înţeles, acest fel 
de tratament se adresează numai unei părţi dintre bolnavii de cancer, adică acei cu 
tumori. Spre exemplu, cancerul de sânge nu beneficiază de radioterapie. Dar repet, ca să 
nu avem şi să ne arătăm cu degetul şi să avem motiv de discuţii între noi, propun foarte 
onest, ca acest parteneriat de sănătate să fie între toate structurile politice ale Consiliului 
judeţean. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Am să răspund punctual nu am să intru în nici 
un fel de discuţii. Nu sunteţi singurul consilier pe care îl interesează această investiţie. 
Cred că toată lumea este interesată, dar predarea amplasamentului este pe durata 
realizării investiţiei. Vorbim de o investiţie de aproximativ cinci milioane de euro, iar 
contractul de asociere cu Primăria din păcate, dacă tot vreţi să răscoliţi subiectul,  nu 
este semnat de Primăria Bacău. Deşi noi l-am aprobat,  l-am semnat şi l-am înaintat cu 
adresă de înaintare către Primăria Bacău. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Ştiu că aţi avut foarte multe negocieri domnule 
preşedinte! 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. O să  vă răspundă colegii dumneavoastră. Da. 
Negocieri pe cancer nu am avut niciodată sau pe investiţii pe radioterapie. Am vrut să 
facem 50% - 50% cu primăria Bacău. Nici până astăzi după luni de zile nu am primit 
contractul de asociere semnat. Mergem cu acest obiectiv către Compania Naţională de 
Investiţii şi vă spun că îl facem. Şi cred că o să începem lucrările chiar în acest an. V-am 
dat răspuns punctual, nici nu vreau să mai intru în fel de fel de amănunte cu 
dumneavoastră. Important este că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Compania 
Naţională de Investiţii  ne sprijină în realizarea acestui obiectiv şi îl vom face. Dacă nu 
aţi putut făce discuţii să se semneze  contractul de asociere cu Primăria Bacău, nu este 
vina mea.  În al doilea rând şi în altă ordine de idei, este prima şedinţă  extraordinară din 
acest an domnule consilier judeţean Ichim! Vă mulţumesc. Dacă mai sunt observaţii? 

 
Nemaifiind observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
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          ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La punctul Diverse  vă spun, doar că ne pregătim 
de o şedinţă ordinară  undeva în jurul datei de 15 octombrie pentru rectificarea bugetului 
propriu al Consiliului judeţean şi rectificarea bugetului judeţului. Aşteptăm rectificarea 
pozitivă pe care Guvernul a anunţat-o în jurul datei de 1 octombrie, după care vom veni 
şi noi aici în şedinţă ordinară, nici decum în şedinţă extraordinară, pentru că pare-mi-se 
că deranjează şedinţele extraordinare. Repet, prima şedinţă extraordinară pe anul 2014  
este chiar aceasta la care aţi participat şi vă mulţumesc frumos pentru solicitudine.    

     
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 

lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului  Judeţean  Bacău  din data de 25.09.2014, 
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
            Dragoş  BENEA                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                 Elena Cătălina ZARĂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                                                                                                                                         Întocmit, 
                                                                                                                          Consilier  Nicoleta Ciulină 

                                                                                                                                        


