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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  01.09.2014, 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.299 din 27.08.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33, absentând  motivat,  
domnii consilieri Ganea Laurenţiu, Bostan Ionel Gabriel, Drăgănuţă Constantin şi 
Bondor Silviu. 

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 ordinară de astăzi, prima zi de toamnă, prima zi 
de septembrie. O facem ordinară şi dacă va mai fi cazul vom face extraordinare. Avem 
nişte proiecte importante la ordinea de zi, am să vă supun atenţiei propunerea şi dau 
citire ordinii de zi.  
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 14.08.2014; 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii prioritare în sectorul de apă 
şi apă uzată din judeţul Bacău, aferentă perioadei 2014-2020, finanţată prin 
Programul Operaţional Sectorial „Mediu”;  

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

3. Proiect de hotărăre privind aprobarea Studiului de oportunitate actualizat privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Actului 
Adiţional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare;  

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

4. Proiect de hotărăre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Asistenţă tehnică 
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de atribuire pentru 
Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Bacău, în perioada 2014-2020”;  

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

Am să o rog pe doamna Gireadă să se pregătească cu un rezumat la toate cele trei 
proiecte deoarece toate cele trei sunt legate una de alta, dincolo ce ce am să completez şi 
eu. 
 

5. Proiect de hotărăre privind modificarea Hotărârii nr.144/2009 pentru aprobarea 
proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - 
OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU” finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a 
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cheltuielilor neeligibile şi a documentaţiei tehnico-economice, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.39/24.02.2014;  

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

6. Proiect de hotărăre privind aprobarea studiului de oportunitate şi a concesionării, 
prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plic sigilat, a terenului cu suprafaţa de 
1.070 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Regiei 
Autonome Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău;   

Iniţiator: dl.Floroiu Ionel  – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

7. Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2014 al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT SRL Hemeiuş;  

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

8. Diverse 
              - Proiect de hotărâre privind preluarea de către Consiliul Judeţean Bacău a 
finanţării Şcolii Gimnaziale nr.7 Tîrgu Ocna; 

Iniţiator: dl.Floroiu Ionel  – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
  

   Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii la ordinea de zi prezentată.  

 
 ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Înainte de a intra în ordinea de zi aş vrea să fac o 

observaţie sau două, scurte, cât se poate de scurte, la scurta informare, pe care 
dumneavoastră aţi prezentat-o înaintea intrării în ordinea de zi la şedinţa precedentă. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier deci, eu vă supun aprobării 
ordinea de zi, iar chestiunile pe care vreţi dumneavoastră să le discutaţi la „Diverse”,  le 
discutăm la „Diverse”. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, cu tot respectul… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu v-am întrebat… 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Şi dumneavoastră aţi vorbit tot înaintea ordinii de 

zi. Este o chestiune importantă şi vreau să vorbesc înaintea ordinii de zi, exact pe 
chestiunea pe care aţi prezentat-o  dumneavoastră. Mi se pare  corect şi logic. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bine, domnule consilier, haideţi să facem cum 
vreţi dumneavoastră. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Ne-aţi prezentat în scurta informare, de fapt nu a 
fost scurtă informare… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu a fost scurtă că au fost multe investiţii. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Au fost multe investiţii pe Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală, înţeleg, care de fapt este un copy-paste, al  Programului Naţional de 
Dezvoltare a Infrastructurii demarat de Guvernul Boc în perioada 2011-2012. Nu asta 
este problema, este foarte bine că s-a preluat ideea, chestiunea este că nu s-au preluat 
obiectivele prioritare în judeţul Bacău. Asta ar fi prima observaţie şi a doua, ceea ce este 
mai grav, pentru acele obiective, au fost depuse la Ministerul Dezvoltării în perioada  
2010-2011 zeci de studii de fezabilitate care înseamnă miliarde, zeci de miliarde lei 
vechi cheltuiţi din banii publici ai UAT-urilor din judeţul Bacău. Deci, din problemele 
acestea de discontinuitate (şi  fac o observaţie generală, pentru că vor mai fi schimbări 
de guvern de aici încolo), ar trebui să tragem un semnal de alarmă pe acest subiect şi să 
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nu mai irosim banii pentru că şi aşa nu sunt mulţi, cu atât mai mult cu cât sunt obiective 
pe care le-aţi preluat pentru că PNDI a avut multe obiective prioritare şi nu  puţine au 
fost pe criterii politice, deci aţi preluat obiective pentru care deja se cheltuise bani, iar 
lucrările de… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O clipă. Ce obiective am preluat pentru care deja 
se cheltuiseră bani? Nu am înţeles. Ce înseamnă asta? Explicaţi.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Vă dau un exemplu, domnule preşedinte. Am 
atenţionat primăria Podu Turcului, să nu mai efectueze măsurători pe DC45 pentru că 
sunt făcute ridicările topo şi SF-urile pentru care tot primăria Podu Turcului cheltuise  
vreo două, trei sute de milioane lei vechi. Avem aici un fost consilier local de la Podu 
Turcului care poate confirma, dar nu m-a luat nimeni în seamă, s-au reluat acele studii, 
s-au dat alţi bani, ş.a.m.d. Şi dacă tot suntem la capitolul acesta, eu v-aş face o 
propunere. Am înţeles că după ultimile negocieri, din păcate sunt negocieri imorale şi 
chiar ilegale, deci bani contra adeziuni la PSD, se va prelua şi obiectivul Dumbrava- 
Oprişeşti din comuna Răchitoasa. Rugămintea mea este să nu mai cheltuim bani care 
deja au fost cheltuiţi. Poate din sutele de metri cubi de dosare existente la Ministerul 
Dezvoltării făcute în perioada 2011-2012 mai preluaţi ceva documente şi poate mai 
economisim în felul acesta ceva bani. Pentru că altfel ce ar însemna domnule preşedinte, 
după instalarea preşedintelui Klaus Iohannis şi eventuala cădere a guvernului, noi să 
renunţăm la aceste documente, la aceste SF-uri care s-au făcut, e munca oamenilor, nu 
contează şi să facem altele şi tot aşa. Cheltuim bani, cheltuim bani pe SF-uri şi nu facem 
lucrări care să ajute într-adevăr comunităţile. Ăsta este un semnal de alarmă pe care eu îl 
trag. Având în vedere poziţia dumneavoastră importantă în Partidul Social Democrat, să 
încercăm să continuăm proiectele, indiferent cine le-a început, că le-a început Udrea, că 
le-a început Dragnea, nu contează cine, dacă sunt obiective importante pentru 
comunităţile judeţului nostru, să facem o prioritizare a lor şi să încercăm ca aceste 
negocieri, bani contra adeziuni la PSD, mai ales făcute de oameni care nu ar trebui să 
facă politică, să fie stopate. Acesta este semnalul de alarmă pe care vreau să-l trag şi să 
ştiţi că voi fi foarte atent cu ceea ce se întâmplă de aici în colo cu acest program. 
Mulţumesc. 

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. În mod normal nu ar trebui… aţi deschis vreo 
şapte teme şi nu ar trebui să vă răspund, dar bănuiesc că aţi terminat şi am să o iau pe 
rând, ordonat, disciplinat şi să punctez fiecare problemă ridicată de dumneavoastră. În 
primul rând nu ştiu exact ce spuneţi dumneavoastră că nu vi s-a dat dreptate în Consiliul 
Local Podu Turcului şi nici nu vreau să mă completaţi sau să răspundeţi, dar să nu 
credeţi că dacă aveţi o intervenţie în Consiliul Local Podu Turcului ca şi la Consiliul 
judeţean, înseamnă că aveţi şi dreptate. Aşa funcţionează democraţia. Minoritatea se 
supune majorităţii. Deci, dacă Consiliul Local Podu Turcului a considerat necesar acel 
obiectiv pentru PNDL, noi ne supunem voinţei majorităţii Consiliului Local din Podu 
Turcului. Nu ştiu ce studiu de fezabilitate invocaţi dumneavoastră, nu ştiu în ce perioadă 
au fost făcute şi nu ştiu cât de bune.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Aţi înţeles greşit. Consiliul local m-a aprobat şi a 
votat în unanimitate demersul meu. Nu, nu, asta voiam să spun, voiam să spun, că acele 
documente făcute în 2011 şi care trebuiau licitate în luna mai 2012, după căderea 
guvernului, (în spiritul nostru românesc, aruncăm totul şi toată munca predecesorilor 
noştri şi  facem altele pe alte criterii), au fost aruncate la coş, ş.a.m.d., deci, Consiliul 
local m-a susţinut, există studiu, chiar dumneavoastră (am avut o audienţă la 
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dumneavoastră) aţi eliberat în regim de urgenţă certificatul de  urbanism deci, nu despre 
asta este vorba, ci despre felul nostru de a privi lucrurile şi de a cheltui banii publici, 
pentru că nu sunt banii nici ai PDL-ului, nici ai PNL-ului, nici ai PSD-ului. Sunt banii 
publici proveniţi din impozitele plătite de români.  

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Aţi terminat? Eu nu v-am intrerupt şi să nu mai 
faceţi asta niciodată.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Îmi cer scuze. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, repet. Pe programul naţional de dezvoltare 

locală, sunt aproximativ 60 de proiecte, unul este de la Podu Turcului şi este proiectul 
avansat de primar şi de Consiliul local, de majoritatea din Consiliul local şi cu asta cred 
că am răspuns destul de clar. Şi în loc să fiţi mulţumit că acea comunitate, acel Consiliu 
local a semnat un proiect estimat în jurul cifrei de un milion de euro pentru asfaltarea 
unor drumuri comunale, dumnevoastră vă luaţi de proiectul în sine. Bun. Spuneţi că este 
copy-paste. Copy-paste, necopy-paste, până una, alta, ştiţi când puteţi emite verdicte, 
domnule consilier?. Când se va finaliza acest program, eventual prin 2016, când putem 
face o analiză, nu la startul acestui program dumneavoastră deja anticipaţi nişte verdicte. 
Este incorect. Nu ştiu dacă ştiţi sau nu ştiţi, primarii din judeţul Bacău, au fost chemaţi, 
dar, sigur nu ştiţi cu atâta acurateţe, primarii din judeţul Bacău au fost chemaţi la 
Ministerul Dezvoltării în anul 2011, când eraţi dumneavoastră mare PDL-ist, pe data de 
1 aprilie, era într-o joi sau vineri cred, în 2011 şi puteţi verifica. I-aţi chemat doar pe cei 
care îi ştiaţi dumneavoastră şi s-a demonstrat  că 1 aprilie este ziua păcălelelor, inclusiv, 
la PDL. A doua problemă. Să ştiţi că acum vă vorbesc ca şi preşedinte de organizaţie 
PSD, pentru că m-aţi provocat. PSD Bacău, chiar nu are nici un fel de vânătoare de 
primari, nu face ce spuneţi dumneavoastră, bani contra voturi, nu este nici un proiect al 
Consiliului Local Răchitoasa care vizează drumul comunal de care spuneţi 
dumneavoastră. Eu vă spun că la PSD, dacă sunt nişte primari care au plecat de lângă 
dumneavoastră sau de lângă alţii, au plecat pentru că nu aţi ştiut să-i ţineţi aproape, ori 
cu proiecte, ori cu respect, dacă pot să spun aşa. Şi să ştiţi că noi nu am fugit după 
nimeni şi nu am luat nici un primar din judeţul Bacău cu arcanu şi nici nu am făcut bani 
contra voturi şi nici nu o să epatăm cu câţi primari vin sau nu vin, câţi or să vină, or să 
vină, câţi vor susţine candidatura domnului premier Victor Ponta, o vor face. Nu am 
deschis niciodată acest subiect. Vă agitaţi, din punctul meu de vedere inutil, dar asta 
este altceva. Dacă varianta care spuneţi dumneavoastră se va întâmpla, că va fi 
preşedinte un politruc..., care în paranteză fie spus pe 15 septembrie sper să nu-l duceţi 
la vreo şcoală că nu văd ce legătură ar avea cu şcoala că dacă nu a putut să facă copii 
sau nu a avut această opţiune în viaţă şi neavând nici nepoţi, nu ar trebui să meargă la 
deschiderea anului şcolar, mergem noi ceilalţi care am avut această opţiune în viaţă de a 
avea copii. Dacă se întâmplă această variantă, totuşi să ştiţi că la Podu-Turcului şi în 
celelalte 58 de localităţi sau la celelalte 60 de proiecte, sunt nişte contracte semnate cu 
Ministerul Dezvoltării.  Nu sunt semnate cu Cooperativa Muncă, Artă şi Sporuri. Sunt 
semnate cu Minsterul Dezvoltării, cu Guvernul României şi într-un fel sau altul ele vor 
fi prinse la finanţare şi în funcţie de cum vor decurge licitaţiile, în funcţie de cum vor fi 
contractate lucrările la sfârşitul anului, vor fi asiguraţi bani şi din fonduri europene şi 
din fonduri de la bugetul naţional pentru finanţarea acestor lucrări, nu numai în judeţul 
Bacău. Dacă vă spun că nu sunt pe criterii politice, nu o să mă credeţi, aşa că nu vă spun 
lucrul acesta, vă spun doar că sunt 60 de proiecte care s-au semnat în mai puţin de două 
luni în judeţul Bacău şi se vor implementa în doi ani, 2014-2016 şi nu ar trebui să fiţi 
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atât de nemulţumit şi virulent. Ar trebui în schimb, să vedeţi că sunt proiecte, cu  
primari pe care îi gestionaţi, ca să nu spun altfel şi care deşi au bani aprobaţi de la 
începutul anului de către Ministerul Dezvoltării, acesta care spuneţi dumneavoastră 
politic sau de guvernul Victor Ponta, deşi au bani alocaţi pe obiective pe care le-aţi 
deschis dumneavoastră, acum vreo 4-5 ani, nu reuşesc să absoarbă banii. Şi puteţi să 
rămâneţi astăzi la şedinţa de la ora 12,00 că iarăşi sunt chemaţi. La precedenta şedinţă 
de Consiliu judeţean, am avut o şedinţă cu primarii care nu reuşesc să atragă bani de la 
Ministerul Dezvoltării pe nişte obiective, repet, pe care dumneavoastră le-aţi deschis 
acum 4-5 ani. Asta apropo de chestiunea politică. Sper să pice pe el şi să fiţi destul de 
principial şi să vă abţineţi de a mai comenta. De exemplu, să vorbiţi cu domnul primar 
de la Gârleni, cu domnul primar de la Corbasca, cu domnul primar de la Onceşti, cu 
domnul primar de la Hemeiuş, cu domnul primar de la Tg Trotuş... bun, Tg. Trotuş este 
în direcţia noastră. Să vorbiţi cu aceşti primari de ce nu reuşesc de la începutul anului, 
deşi au sume prinse… , de exemplu Gârleniul are aproape 6 miliarde prinse şi a absorbit 
doar 45%. V-am dat un exemplu. Şi rămâneţi la ora 12,00 să vedeţi cum nu reuşesc să 
atragă bani, constructor cu primar, bani alocaţi de Ministerul Dezvoltării de la începutul 
anului. Cred că am atins toate temele pe care aţi vrut dumneavoastră să le dezbateţi 
musai la începutul şedinţei. Probabil aţi presupus că nu va mai sta presa până la sfârşitul 
şedinţei. Eu  cred că presa stă până la sfârşitul şedinţei dar, aţi vrut dumneavoastră să vă 
afirmaţi aşa de la început. Nu este nici o problemă, suntem calmi, ştim că ne-am făcut 
treaba în această perioadă de trei luni cu Ministerul Dezvoltării, Consiliul judeţean, cu 
primăriile şi s-au semnat sau se vor mai semna aproximativ 60 de obiective şi asta este 
cel mai important. Iar dacă acest proiect este la început, eu vă spun că este profund 
incorect, ca dumneavoastră să emiteţi verdicte aprioric. Da? Facem o analiză dacă vreţi 
a implementării acestor proiecte peste un an pe vremea aceasta, prin iunie anul viitor, 
pentru că totuşi aceste contracte depind şi de felul în care se vor derula licitaţiile, dacă 
vor fi contestaţii sau nu, dacă constructorii vor putea să se ţină de proiecte şi abia apoi  
putem vorbi de finanţare. Eu vă zic să facem o evaluare a derulării programului naţional 
de dezvoltare locală, undeva peste  6-7 luni, ca să fim rezonabili. Nu aşa, abia a început 
programul de dezvoltare naţională locală şi dumneavoastră deja începeţi să-l atacaţi, să 
stârniţi subiecte. Eu vă spun că dacă cineva ia şi analizează intervenţia dumneavoastră, 
nu ştiu dacă a înţeles ceva. Am încercat eu să extrag temele pe care le spuneţi, că bani 
pentru partid… nu domnule consilier staţi liniştit. Rămâneţi cu domnul primar de la 
Ardeoani, cu domnul primar de la Glăvăneşti, rămâneţi cu primarii dumneavoastră de la 
Prăjeşti, nu aveţi nici o problemă. Chiar nu suntem la vânătoare de primari. Şi PSD-ul, 
şi dumneavoastră ştiţi mai bine chestia asta că organizaţia PSD Bacău nu aşteaptă 
această ordonanţă, chiar dacă apare sau nu apare, pentru noi, nu are nici un fel de 
influenţă. Noi am colaborat cu toţi primarii şi cei care vor înţelege să fie alături de noi 
vor fi alături de noi şi vă mulţumesc frumos şi vă rog să fiţi atent la votul pentru ordinea 
de zi.  

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

aprobă  în unanimitate. 
 
 ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, comform protocolului vreau să 

fac o declaraţie politică, care se face la începutul şedinţei. 
 ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Aşa scrie în regulamentul acela la care aţi lucrat  şi 

dumneavoastră?   
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♣ Dl Ichim Mihai, consilier:  Da, domnule preşedinte.    
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Da? Bine, merg pe încredere. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier:  Eu, Ichim Mihai, născut în luna aprilie în anul 1940, 

medic primar în ştiinţe medicale, „MEMBRU DE ONOARE” al Partidului Naţional 
Liberal, ales consilier judeţean pe listele P.N.L.  începând cu primul mandat 1992-1996, 
şi în următoarele, inclusiv 2012-2016, PROTESTEZ, în nume personal şi al tuturor 
consilierilor Partidului Naţional Liberal, împotriva infracţiunii contra demnităţii 
persoanei sub formă de insultă şi calomnie, afirmată public de prim-ministrul Victor 
Ponta, când s-a emis Ordonanţa neconstituţională pentru 45 zile a traseiştilor politici în 
şedinţa de guvern din 28 august 2014, prin care adevărul se denaturează. Citez: toţi 
aleşii locali din România în 2012 au fost aleşi USL, cu Crin Antonescu şi Victor Ponta 
lângă el şi azi s-au trezit PDL-işti, cu Blaga şi Iohannis (cu menţiunea că fiecare şi-a 
păstrat identitatea politică), primarii şi consilierii sunt sclavi pe moşia lui Blaga şi 
Iohannis (a se citi liberali, între timp USL cum este ştiut s-a desfiinţat). Minciună. 
Liberalii sunt liberali, nu PDL-işti şi domnul preşedinte defineşte Partidul Naţional 
Liberal ca moşie. (N.B. Legea partidelor politice dă altă definiţie partidului politic), 
încheiat citatul. Sursă. Gov.ro/ro/guvernul/sedinţe de guvern. P.S. prin similitudine îl 
întreb: consilierii conservatori care sunt afiliaţi, sunt sclavi pe moşia (partidului P.S.D.), 
a domnului Ponta? Dl Victor Ponta, preşedintele Partidului Social Democrat a fost ales 
în 2012, primministru al Guvernului României de majoritatea, din care 50% 
parlamentari liberali şi conservatori în USL, iar actualmente simte pericolul că în curând  
va  trece în opoziţie, motiv pentru care abuziv, prin O.U.G., vremelnic, pentru 45 zile 
legalizează traseismul politic. Chiar dacă este în campanie electorală pentru 
prezidenţiale, nu-i este permis acest comportament, cu atât mai mult că se doreşte a fi 
garantul respectării constituţiei, ori nu este nici o deosebire, ca şi preşedintele Traian 
Băsescu, ce fără discernământ încalcă constituţia.  În cei 74 de ani , am văzut şi am auzit 
multe în toate formele statale (regat, stat legionar, republică populară, republică 
socialistă, România contemporană) şi cu diversele lor forme de guvernare, dar nu am 
întâlnit ca un înalt demnitar cu funcţie de prim-ministru să-şi insulte, să calomnieze 
aleşii cetăţenilor români, considerîndu-i nişte sclavi pe care-i poate cumpăra inclusiv cu 
promisiuni mincinoase şi discreţionare, în condiţii de pauperizare a bugetelor 
primăriilor, hotărâri dictatoriale cu singurul scop de refacere a PSD-ului, în partidul stat 
de sorginte comunistă. Insultă, precum o săvârşeşte dl Victor Ponta. Oare după 25 de 
ani, aşa de repede a uitat că sute de mii de tineri de o vârstă cu dl Ponta, au ieşit cu 
pieptul gol în stradă, în decembrie 1989, înlăturând partidul stat comunist, iar mulţi au 
fost împuşcaţi alţii au rămas infirmi, doar pentru că au strigat şi obţinut LIBERTATE şi 
nu SCLAVIE. Cu astfel de concept din epoca sclavagistă, de sorginte Ghevaristă, 
domnul Victor Ponta se poate descalifica  moral de la orice funcţie de leadership. De 
când m-am născut am fost, sunt şi voi rămâne un om liber în cuget şi fapte, asemeni 
marii majorităţi a românilor, ai liberalilor, cu excepţia infiltraţilor acoperiţi vremelnic. Îi 
cer de îndată domnului Victor Ponta să-şi ceară public scuze aleşilor liberali şi să 
înceteze negoţul de primari şi consilieri. În caz contrar şi membrii PSD se expun 
consecinţelor rigorilor Codului Penal, precum ameninţare, şantaj, înşelăciune, etc. 
Semnează consilier judeţean P.N.L. Mihai Ichim. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Ce să comentez domnule consilier!. Vă spun 
pe scurt şi pe înţelesul tuturor. Dumneavoastră sunteţi conduşi acum, Partidul Naţional 
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Liberal de principalul traseist al ţării care a ieşit pe listele unui partid, Forumul 
Democrat German…, 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Nu este partid. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, bine. A ieşit primar de la PNL în 2012, aşa 

este. Deci, dânsul a ieşit pe listele FDRG şi acum este ditamai preşedintele PNL. Este 
primul şi cel mai mare traseism al ţării. Doi. Să ştiţi că la baza acestei Ordonanţe de 
Urgenţă stau solicitările scrise ale tuturor structurilor asociative din România, Asociaţia 
Comunelor, Asociaţia Oraşelor, Asociaţia Municipiilor, Uniunea Naţională a Consiliilor 
Judeţene din România. Nu ştiu dacă aţi avut privilegiul şi nu cred să-l cunoaşteţi pe 
preşedintele Asociaţiei Comunelor, domnul primar Drăghici de la Vulcana Băi, judeţul 
Dâmboviţa, independent din 2000, care a atacat toate guvernele care au fost atunci când 
s-au luat măsuri împotriva aleşilor locali, dar probabil că o să-l auziţi în zilele următoare 
cu argumente. Dânsul a cerut în mod expres ca după ruperea USL, după eşecul 
alianţelor locale pe care le-aţi avut, UNPR, cu ce aţi mai avut acolo, să se clarifice puţin 
situaţiile politice în teritoriu. În plan local s-a înfiinţat şi PMP-ul, PLR-ul şi tot aşa, şi 
trebuie să se clarifice situaţia acum în multe consilii locale, nu este cazul în judeţul  
Bacău şi aici trebuie să remarcaţi faptul că este un soi de echilibru. Sunt câteva  
exemple de consilii locale unde noile majorităţi au blocat proiecte sau au schimbat 
viceprimari şi nu a făcut nimeni scandal pe asta că s-a schimbat un viceprimar sau s-a 
încercat schimbarea altui viceprimar acum 3-4 zile  de către Alianţa Creştin Liberală, nu 
a făcut nimeni caz de acest lucru. Trebuie să recunoaşteţi că şi dumneavoastră,  nu aveţi 
de unde să aveţi imaginea de ansamblu asupra ţării, că în multe consilii locale şi multe 
consilii judeţene, inclusiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sunt blocaje pe 
proiecte importante datorate de faptul că politic, lucrurile din 2014 nu mai seamănă cu 
cele din 2012. Dumneavoastră vi se părea normal când de exemplu, la Piatra Neamţ 
primarul de la PNL, domnul Ştefan era de la PNL şi făcea politica  PDL? şi era cu hârtia  
la PNL? Practic, acum se dă un răgaz de timp şi nu vreau să fac un dialog pe tema asta, 
v-am ascultat dar, vă răspund şi eu într-un mod cât se poate de liniştit. Practic, se face 
un moment al adevărului în care fiecare are libertatea, să nu spunem că cineva 
şantajează pe cineva, că e cam departe, ar trebui să şi probaţi aceste afirmaţii, fiecare 
consilier local, judeţean, primar sau preşedinte de consiliu judeţean, are libertatea să-şi 
decline opţiunea politică la 2 ani de la alegerile locale, opţiunea politică actuală. Pentru 
că  vedeţi, de exemplu, la parlamentari, opţiunea politică se schimbă de trei ori în şase 
luni. Nu văd de ce aleşii locali după atâtea schimbări pe eşicherul politic nu pot să aibă 
o perioadă de timp în care să-şi reglementeze foarte clar opţiunea politică. Să se ştie. 
Cel care face politică PSD, să fie la PSD, cel care face politică la PNL, să fie la PNL, nu 
haloimisul care ştiţi că este chiar şi în judeţul Bacău pe alocuri dar, vă spun eu că este şi 
în alte judeţe şi… Aici aveţi circumstanţe atenuante că probabil nu ştiţi ce se întâmplă în 
alte judeţe dar, sunt efectiv proiecte blocate datorită faptului că mulţi consilieri de la 
PNL care au ieşit pe USL s-au lipit politic la PDL şi le blochează doar pentru faptul că 
le iniţiază cineva de la PSD. Haideţi să lămurim acest lucru, pentru că nu este atac la 
democraţie. În fine. Mie mi se pare mult mai firească situaţia asta, ca fiecare să aibă 
opţiunea să-şi decline identitatea politică actuală, nu să o clamaţi pe cea din urmă cu doi 
ani. Cu atât mai mult cu cât repet, vârful de lance al alianţei dumneavoastră şi 
preşedintele partidului din care faceţi parte, este primul şi principalul traseist al ţării. 
Repet. Solicitarea pentru această Ordonanţă de Urgenţă, a fost făcută de toate structurile 
asociative şi vă rog să nu le neglijaţi, pentru că acele structuri asociative nu sunt 
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conduse doar de … sau nu au bordul de conducere a unui primar de la un partid, au de la 
toate partidele şi solicitările sunt cât se poate de clare şi fundamentate. Şi nu vreau să 
fac un dialog, dumneavoastră aţi avut declaraţia politică, eu v-am răspuns. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Mă simt obligat să fac următoarea precizare. Am 
dreptul la opinie. Doi. Vă dau încă o dată materialul care este scris, nu denaturaţi ceea 
ce am vrut. Eu m-am simţit jignit pentru că am fost numit sclav. Nu am făcut comentarii 
mai mult sau mai puţin. 

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Bine, domnul consilier! Ok. Am înţeles. Aţi fost 
făcut sclav! Am înţeles. 

  
 ◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Domnul preşedinte Benea Dragoş îi 
dă cuvântul doamnei secretar al judeţului Zară Elena Cătălina pentru a supune spre 
aprobare  procesul verbal al şedinţei anterioare.     
  

♣  D-na Zară Elena Cătălina, secretarul 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 supune  
spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai 
sus menţionate, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei Consiliului Judeţean 
Bacău din data de 14.08.2014.    

 
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. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Cu menţiunea că la punctul 2 şi vă rog să fiţi 

atenţi şi la punctul 3 şi la punctul 4, la rezumatul pe care îl va face doamna Gireadă. 
Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi, materialele iniţiale puse la dispoziţia 
dumneavoastră pe data de 26 august, au fost înlocuite în data de 29 august ca urmare a 
transmiterii de către Compania Regională de Apă Bacău, a avizului condiţionat, emis de 
Autoritatea de Management pentru POS MEDIU. Practic atenţie mare, nu s-a modificat 
lista de investiţii prioritare iniţială pe care am aprobat-o, ci au fost eliminate sumele 
aferente dotării CRAB cu un număr de 39 de calculatoare şi imprimante prevăzute 
pentru sediile operatorului. Valoarea de investiţie pentru obiectivele cuprinse în lista de 
investiţii prioritare 2014-2020 este estimată la 187000000 de euro, faţă de 187385000 
de euro prevăzute iniţial, diferenţa reprezentând exact contravaloarea calculatoarelor. 
Dacă vreţi ca şi credibilizarea mesajului, noi am anticipat la Consiliul judeţean, că aici 
vom ajunge, domnul manager de la CRAB a încercat i-am şi reproşat acest lucru, că 
pentru calculatoarele dânsului de la CRAB mai trebuie să revenim în şedinţă şi mai 
pierdem nişte zile, dar având  în vedere că şedinţa este astăzi şi aprobăm astăzi 
proiectul,  sper, recuperăm din timpul pierdut. Deci, nu sunt modificări de substanţă, nu 
afectăm lista de investiţii prioritare pe care am căzut de acord în unanimitate, ci doar din 
punctul de vedere al finanţatorului european calculatoarele de la CRAB nu sunt 
eligibile. Doamna Gireadă vă rog rezumat şi pentru punctul 3 şi pentru punctul 4. 

  
◄ Se trece la punctul  2 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte   Benea Dragoş  îi dă 

cuvântul doamnei director Gireadă Cornelia pentru a prezenta proiectul de hotărâre 
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privind aprobarea Listei de investiţii prioritare în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul 
Bacău, aferentă perioadei 2014-2020, finanţată prin Programul Operaţional Sectorial 
„Mediu”;  

 
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: În vederea accesării fondurilor de 

coeziune prin programul operaţional sectorial MEDIU II 2014-2020, este necesar 
construirea unui cadru instituţional prestabilit şi impus în vederea pregătirii aplicaţiei şi 
prezentării la finanţator. În acest sens este necesară aprobarea listei de investiţii 
prioritare în sectorul apă-apă uzată, pentru judeţul care aplică. În luna aprilie, Consiliul 
judeţean a aprobat o listă de investiţii prioritare, îns, condiţia pentru a fi eligibilă o 
unitate administrativ teritorială,  o constituie îndeplinirea a trei condiţii, respectiv: să fie 
acţionar la Compania Regională de Apă, să fie membru în Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară şi să semneze contractul de delegare a gestiunii. De la data aprobării de 
către Consiliul judeţean a listei de investiţii prioritare din 16 aprilie 2014 până la 
mijlocul lunii august, cinci UAT-uri nu şi-au manifestat dorinţa de a face parte din 
CRAB sau de a semna contractul de delegare a gestiunii şi este vorba de Slănic 
Moldova, Helegiu, Măgura, Podu - Turcului şi Sascut. Acest fapt a constituit motivul 
pentru revizuirea listei de investiţii de către consultant şi s-a prezentat în 20 august noua 
listă de investiţii prioritare cu suma care va fost precizată şi de domnul preşedinte. 
Această listă de investiţii prioritare trebuie să constituie una din piesele aferente 
pregătirii aplicaţiei. În afară de această modificare, 23 de unităţi administrative 
teritoriale şi-au manifestat prin hotărâre de consiliu local intenţia de a cumpăra acţiuni 
la Compania Regională de Apă, pentru a îndeplini condiţiile de a rămâne pe lista de 
investiţii prioritare. În acest sens este necesar aprobarea studiului de oportunitate 
actualizat cu cele 23 de UAT-uri şi aprobarea actului adiţional la contractual de delegare 
a gestiunii, pe care îl prezentăm în proiectul de hotărâre de la punctul 3. De asemenea, 
pentru pregătirea aplicaţiei conform ghidului solicitantului, pentru axa prioritară sprijin 
pentru asistenţă financiară, consiliul judeţean trebuie să-şi manifeste intenţia de a 
cofinanţa această asistenţă tehnică, ţinând seama de faptul că prin ghidul de finanţare se 
prevede că din fonduri externe se asigură cofinanţare 81,48%, din bugetul de stat 
17,52% şi din bugetul local 1%. Deci, pentru pregătirea aplicaţiei, judeţul Bacău trebuie 
să facă dovada că intenţionează să cofinanţeze cu suma de 32 de mii zero şaptezeci şi 
unu  lei. Ţinând seama că judeţul Bacău şi municipiul Bacău sunt acţionari majoritari la 
Compania Regională de Apă, s-a propus susţinerea acestei cofinanţări în proporţie de 
50% şi 50%. În proiectul de hotărâre de la punctul 4 este prevăzută suma propusă spre 
aprobarea dumneavoastră, suma de 160.355,00 lei. Este o hotărâre care deasemenea 
constituie piesă pentru pregătirea şi susţinera aplicaţiei la AM POS-MEDIU II. Dacă 
mai sunt necesare alte informaţii vă stau la dispoziţie. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Mulţumesc, doamna director! Nu cred că sunt 
multe comentarii.  

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule preşedinte aş vrea să ştiu… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Problema Oneştiului o ştim cu toţii. Cred că nu o 

reglăm acum prin intervenţia dumneavoastră! Nu s-a reglementat treaba la Oneşti… 
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Păi tocmai vreau să văd o implicare din 

partea Consiliului judeţean pentru rezolvarea problemei. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Domnule consilier, v-am răspuns la precedenta 

şedinţă, suntem implicaţi în limita posibilităţilor financiare şi suntem implicaţi şi ne 
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ţinem de cuvânt. Despre ce vorbim acuma? Nici măcar nu aveam obligaţie, dacă vreţi să 
o luăm aşa. Dar… 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Obligaţia Consiliului judeţean era de a 
asigura conformarea cu normele europene. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Nu-i chiar aşa, domnule consilier şi nu vreau să 
intrăm în… Noi am fost mai altruişti decât este cazul. Nu aţi reglat nici acum 
problemele juridice cu operatorul şi veniţi la noi şi ne spuneţi că nu ne facem treaba 
pentru conformare. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule preşedinte, dumneavoastră cred că 
vreţi să anticipaţi ce aş vrea să spun eu. Nu ştiţi ce vreau să spun. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Bine, haideţi să vedem cu ce ne surprindeţi. 
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Eu consider că ar trebui Consiliul judeţean 

despovărat de obligaţiile astea financiare pe care şi le-a asumat prin implicarea 
rezolvării problemei de la Oneşti. Au trecut trei ani de când s-a găsit acea formulă prin 
ieşirea Oneştiului din CRAB şi din ADIB şi imposibilitatea de a mai fi parte a CRAB-
ului, dar asta costă Consiliul judeţean. Numai prin angajamentul pentru apele uzate este 
vorba de 13,5 milioane de euro. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Dar nu este vina Consiliului judeţean că acolo 
nici acum nu reuşiţi să reglaţi juridic situaţia dintre societatea privată şi Consiliul local! 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Ca să vă citez pe dumneavoastră din 
intervenţia anterioară, este o administraţie pe care o gestionează partidul dumneavoastră 
şi poate reuşiţi să faceţi presiuni asupra administraţiei locale… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Care partidul meu ? Eu sunt la PSD, domnule 
consilier. Da nu mă delimitez de domnul Neghină. Haideţi să fim… 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Aveţi o oarecare influenţă. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Dar şi dumneavoastră ca şi consilier judeţean vă 

puteţi implica acolo în reglementarea regimului juridic. De exemplu, îl puteţi întreba 
acolo pe domnul secretar care este la dispoziţia consiliului local, ce a făcut în acest sens 
în toţi aceşti ani? Pentru că secretarul este cel care răspunde. Pentru că până la urmă 
vorbim de chestiuni juridice, iar secretarul ar trebui să fie cel care să răspundă la toate 
întrebările, nici măcar fostul sau actualul primar.  

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Cred că se tergiversează. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce se tergiversează, domnule consilier? 
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Soluţionarea litigiului. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi dacă sunt în instanţă domnule consilier, faceţi 

dumneavoastră adresă la instanţă să nu se mai tergiverseze. Sunt în instanţă!. 
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Eu cred că administraţia locală… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Domnule consilier! Noi, Consiliul judeţean, pe 

obiectivele pe care ni le-am asumat cu greu şi sunt obiective care împovărează bugetul 
judeţului, pe unul l-am recepţionat, la altul lucrăm tocmai am aprobat suma pentru SF şi 
PTH,  la altele suntem în licitaţie. Totuşi, încercăm să ne ţinem de…. Deşi nu avem nici 
o culpă. Am încercat să respectăm şi Oneştiul, deşi, situaţia de la Oneşti nu se compară 
cu nici una din judeţ. Problemele astea nu le avem nici la Moineşti, nici la Dărmăneşti, 
Tg. Ocna, Bacău sau în altă parte. Mergeţi la şedinţa de Consiliu local şi întrebaţi-l pe 
domnul secretar de la Consiliul Local Oneşti ce se întâmplă cu această problemă şi de 
ce de atâţia ani Oneştiul este privat de fond de finanţare pe fonduri europene, pentru că 
până la urmă vă spunem altceva. Noi dăm bani la Oneşti, bani care ar fi putut veni pe 
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fonduri europene şi vin din bugetul Consiliului judeţean, ca să puteţi să aveţi, să nu luaţi 
amenzi prin 2015. Tot pe noi ne certaţi, domnule consilier?   

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Dar, nu v-am certat domnule preşedinte! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Ei, aşa părinteşte. 
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Am cerut, ca şi gestionar al fondurilor 

judeţului să faceţi presiuni ca să fie rezolvat litigiul şi să nu mai apară finanţarea asta de 
la Consiliul judeţean şi să fie rezolvată şi problema… 

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte:  Ei, presiuni să fie rezolvat litigiul este cam mult şi 
vă rog să ne oprim aici. Presiuni să fie rezolvat litigiul faceţi dumneavoastră, eu nu fac. 
Şi să-şi facă treaba aparatul juridic de la Consiliul Local Oneşti. Vă rog eu să vă duceţi 
să faceţi presiuni în Consiliul Local Oneşti ca aparatul juridic şi secretarul consiliului 
să-şi facă treaba. Asta să faceţi, nu să fac eu presiuni să se rezolve litigiul. Eu nu sunt 
torţionar. Mulţumesc frumos. 

 
Mergem mai departe. Dacă sunt observaţii la proiectele prezentate, calculatoarele 

domnului Găină se duc pe cheltuielile Companiei Regionale. Dacă nu sut observaţii vă 
supun la vot  punctul 2. 

  
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
 Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
  
◄Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă  

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate 
actualizat privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
a Actului Adiţional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare; 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi 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 Benea Dragoş prezintă  

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 
„Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de 
atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”;  

    
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi 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 Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.144/2009 
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pentru aprobarea proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural - OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU” finanţat 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a 
cheltuielilor neeligibile şi a documentaţiei tehnico-economice, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.39/24.02.2014;  

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest obiectiv sunt convins că atunci când va fi 

modernizat va fi un punct de atracţie pentru municipiul şi judeţul Bacău şi pentru 
cetăţenii municipiului Bacău. Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău cred că 
la nivel de vizitatori va fi prima instituţie a Consiliului judeţean în comparaţie cu 
celelalte, poate la bătaie cu biblioteca dar, un observator astronomic modernizat, cu 
siguranţă va atrage mulţi copii şi mulţi oameni dornici de informare din municipiul şi 
judeţul Bacău. Noi am mers în paralel aici cu procedura de achiziţie, plecând de la ideea 
că se vor face nişte economii pe POR şi s-au făcut, dar nu la nivelul la care ne aşteptam. 
Procedura de achiziţie s-a finalizat, nu-i aşa doamna Mitruţi? S-a finalizat, deci practic 
suntem în etapa în care putem semna contractul de execuţie dar, nu putem semna fără un 
contract de finanţare.     

♣ D-na Mitruţi Mariana, director executiv: Domnule preşedinte, am finalizat 
până la raport şi mai trebuie să facem comunicările privind rezultatul procedurii. Dacă 
nu vine vreo contestaţie…!? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun ne apropiem de final şi mergem în paralel cu 
amândouă ca să câştigăm timp, pentru că termenul limită pentru absorbţia banilor 
europeni (pentru că vorbim de POS MEDIU sau POR) este 31 decembrie 2015, peste un 
an şi patru luni de acum încolo. Aici, vedeţi, contribuţia Consiliului judeţean în acest 
moment este de 86,3% iar, al programului operaţional regional diferenţa de 14%, vom 
mai veni cu actualizarea acestor contribuţii ale Consiliului judeţean şi ale Ministerului 
Dezvoltării, pe măsură ce se înregistrează economii. Noi sperăm că până la concurenţa 
de 98% cât permite POR-ul… oricum este un proiect care va merge din aproape în 
aproape şi probabil vom avea proiect de hotărâre din lună în lună, dacă nu din două în 
două luni, prin care acest 86,3% să scadă şi acest 14% să crească. Deci, contribuţia 
noastră să scadă şi contribuţia europeană să cresacă. Despre asta este vorba. Suntem cu 
aproape toate documentele gata, vom semna şi acest contract de finanţare în această 
formă care după aceea va avea adiţionalele de rigoare pe măsură ce se înregistrează 
economii de pe alte capitole. 

   
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi 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 Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Floroiu Ionel pentru a prezenta expunerea de motive 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi a concesionării, 
prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plic sigilat, a terenului cu suprafaţa de 1.070 
mp, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Regiei Autonome 
Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău;   
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi 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 Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului director Iordache Adrian pentru a prezenta expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL Hemeiuş;   

 
♣ Dl Iordache Adrian, director HIT: Mulţumesc domnule preşedinte, materialul 

este la mapă, nu mai insist, rectificarea presupune nişte bani în plus, obţinuţi peste 
estimările noastre,  pe care dorim să-i investim în înlocuirea unui grup de pompare care 
a cedat, grupul de pompare apă. Deci nu este o rectificare mare, banii sunt la buget, doar 
trebuie să schimbăm categoria de încadrare. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumesc, cu rugămintea şi solicitarea,  
având în vedere că urmează două luni mai complicate de toamnă, sau trei luni de 
toamnă  mai complicate, vă rog ca în luna decembrie să veniţi cu o informare cu ce se 
întâmplă la HIT şi cu o strategie pentru următorii ani cu tot ce înseamnă spaţii de office, 
terenuri aferente, tarife chirii. Aţi văzut că am încercat să deschidem acest subiect dar, 
pentru că veneau europarlamentarele, iarăşi s-a bruiat  HIT-ul, HIT-ul care în momentul 
acesta,… câţi salariaţi sunt pe platforma HIT, domnule director? 

♣ Dl Iordache Adrian, director HIT: În momentul acesta sunt 660, dacă lucrurile 
merg cel puţin la nivelul de acum, la sfârşitul anului 2015 sperăm să fim aproape de 
1000. Este o investiţie mare care acuma este în curs de implementare, Tecnostamp-ul 
care deja a început construcţia pentru o hală de 8500 mp şi deja am fost anunţaţi oficial 
de celălalt client Italian că doreşte din nou procedurile de concesionare pentru încă o 
suprafaţă de teren, pentru încă o hală de 2500 mp. Vreau să anunţ pe toţi consilierii, cu 
această ocazie că odată cu finalizarea acestei investiţii, investiţiile private, făcute în 
Parcul Industrial HIT depăşesc valoarea totală a Parcului Industrial care a fost făcută 
iniţial. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Iar ţinta de locuri de muncă a fost depăşită dacă 
nu mă înşel. Cât a fost ţinta? 

♣ Dl Iordache Adrian, director HIT: Ţinta noastră era de 500 de locuri de muncă 
la finalul proiectului, deja am depăşit. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci peste un an s-ar putea să fie dublată. Asta 
este în primul rând şi meritul dumneavoastră, că i-aţi ţinut aproape şi i-aţi motivat să 
vină, să vină să investească… 

♣ Dl Iordache Adrian, director HIT: La acest capitol domnule preşedinte aş vrea 
să aduc informaţii.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aşa sunteţi învăţaţi la PDL să vă întrerupeţi unii 
pe alţii?  

♣ Dl Iordache Adrian, director HIT: Nu, să nu uit ideea. Nu am vrut să vă 
întrerup. În legătură cu extinderea parcului am demarat procedurile, iar în momentul 
acesta nu mai avem locuri disponibile pentru concesionare. Am luat legătura cu 
consiliul local,  încercăm să facem o documentaţie  pentru Guvernul României, dorinţa 
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noastră este ca în cel mai rapid timp să extindem Parcul cu minim 20 de ha. Avem cereri 
şi nu mai avem terenuri disponibile pentru aşa ceva.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ok. Păi de asta vă rog, împreună cu Consiliul 
Local Hemeiuş în luna decembrie, nu mai devreme, vă rog eu, oricum nu aveţi timp nici 
dumneavoastră, vă rog să veniţi cu perspectiva HIT-lui pe 2015-2020, ca să respectăm 
şi noi un cincinal. Deci, încă o dată. HIT-ul din anul 2004 de când sunt eu preşedinte al 
Consiliului judeţean a fost mingea de ping-pong a politicienilor, de obicei a consilierilor 
judeţeni care erau de cealaltă parte a baricadei politice şi bătaia de joc a multora şi din 
mass-media şi din lumea politică. Din fericire domnul Iordache mai mult, dar şi eu pe 
lângă dânsul, am băgat capul în nisip şi ne-am văzut de treabă cu HIT-ul.  HIT-ul astăzi 
este unul din cei mai mari angajatori din judeţul  Bacău, dacă doriţi, 660 de locuri de 
muncă cu perspectivă de 1000 peste un an. Valoarea investiţiilor private depăşeşte 
valoarea invesiţiei iniţiale şi repet, acolo se face producţie nu se face callcentre pe chirie 
zero. Dacă mai sunt alte observaţii?  

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

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

îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Floroiu Ionel pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind preluarea de către Consiliul Judeţean Bacău a 
finanţării Şcolii Gimnaziale nr.7 Tîrgu Ocna; 

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în 

unanimitate. 
        
Vă mulţumesc pentru participarea la şedinţă şi vă doresc o zi bună şi o săptămână 

bună în continuare. 
 
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului  Judeţean  Bacău  din data de 01.09.2014, pentru 
care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 

PREŞEDINTE, 
            Dragoş  BENEA                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                 Elena Cătălina ZARĂ  
 

 
            

                                                                                                                                         Întocmit, 
                                                                                                                          Consilier  Nicoleta Ciulină 

                                                                                                                                        


