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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  25.07.2012, 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.182 din 19.07.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33, absentând motivat domnii 
consilieri Bontaş Dumitru, Căsăneanu Gabriel, Ciubotariu Lucian şi Drăgănuţă 
Constatin. 

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 

            ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 
putem începe şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean. Am să dau citire ordinii de zi  
într-o formă diferită faţă de cea din convocator, în sensul că se retrag două proiecte de 
pe ordinea de zi, punctul 3 pentru că documentele nu au fost finalizate până la această 
oră şi punctul 16 şi vor veni în faţă chiar la începutul şedinţei trei proiecte de hotărâre 
care presupun vot secret şi pentru a nu prelungi şedinţa mai mult decât este cazul, am  să 
vă propun ca punctele 11, 13 şi 15 să le aducem să fie primele trei puncte la ordinea de 
zi, astfel încât să votăm secret şi să se numere voturile în timp ce noi dezbatem celelalte 
proiecte. Deci, am să dau citire noii ordine de zi din data de 25.07.2012. 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Bacău în Consiliul de Administraţiei al Asociaţiei „Zona Metropolitană Bacău”;  

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

2. Proiect de hotărâre privind reconfirmarea domnului Dragoş Adrian Benea – 
preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău, în calitate de reprezentant în Adunarea 
Generală şi Consiliul de Administraţie ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ "EURONEST" - A.D.I.E. şi desemnarea celui de-al doilea 
reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în Adunarea Generală a acestei asociaţii; 

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

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean  
Bacău ca membri ai Comitetului de organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Bacău;  

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării judeţului Bacău, în calitate de 
membru asociat la ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ VALEA 
MUNTELUI, a Actului constitutiv, a Statutului asociaţiei, a cuantumului cotizaţiei şi 
plata acesteia;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 
2012 al Consiliului Judeţean Bacău; 

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

6. Proiect de hotărâre privind virarea unor credite bugetare între capitole de cheltuieli 
ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău şi repartizarea unei sume din Fondul 
de rezervă bugetară al Consiliului Judeţean Bacău; 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor propuse de operatorii de 
transport pentru unele trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport public 
judeţean prin servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 aprilie 2013”; 

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin. Năstase – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului de persoane, prin curse regulate speciale, pe unele trasee 
judeţene; 

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin. Năstase – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de 
persoane prin servicii regulate şi a licenţei de traseu pentru traseul judeţean nr.9 „Bacău 
– Secuieni – Ciutureşti”;  

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin. Năstase – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Bacău a imobilului taxe şi impozite locale, str. Mărăşeşti nr.6; 

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

11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Bacău şi actualizarea componenţei acesteia;  

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

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 
statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în domeniul public al 
judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Judeţean Bacău;  

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pentru semestrul al II-lea al anului 2012;  

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

     14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la unele instituţii 
publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;  

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

     15. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management 
în vederea încredinţării managementului la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 
Bacău, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău; 

Iniţiator: dl.Dumitru Brăneanu – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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    16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei 
Zemeş a imobilului situat în comuna Zemeş, fost Centru de Servicii Sociale Zemeş, ce 
aparţine domeniului public al judeţului Bacău; 

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

   17.Diverse.   
  

- Proiect de hotărâre privind modificarea categoriei funcţionale a sectorului din 
drumul  judeţean  DJ 117 Zemeş-Bolătău limita  judeţului Neamţ, de la km 
37+162 la km 60+394. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 
          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 in forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

      
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea 

Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău în Consiliul de Administraţiei al Asociaţiei 
„Zona Metropolitană Bacău”; 
  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt proiecte de hotărâre care provin din faptul că 
nominal structura Consiliului Judeţean Bacău s-a modificat în Zona Metropolitană  
Bacău, am fost informaţi că avem un număr de 12 persoane, faţă de 10 câte au fost 
înainte. Am să vă rog să faceţi propuneri din sală pentru a completa buletinul de vot 
pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean în Zona Metropolitană. 

♣ Dl Năstase Claudiu, vicepreşedinte: Domnule preşedinte, dacă îmi daţi voie, 
din partea grupului PNL, propun pe doamna Marcu Viorica, pe domnul Olaru Neculai, 
pe  domnul Ciubotariu Lucian şi Claudiu Năstase. 

♣ Dl Dascălu Ioan, consilier: Din partea PP-DD, propunem pe domnul Răzvan 
Şendrea. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Am să vă fac şi eu o serie de 4 propuneri, 
subsemnatul, doamna Ioana Dinu, domnul Bogdan Seto, domnul Gheorghe Bejan.  

♣ D-na Coşa Maricica, consilier: Din partea grupului PC, îl propun pe domnul 
Bostan Gabriel.  
        ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Din partea grupului PDL propun pe domnul Ganea 
Eugen Laurenţiu şi pe domnul Mihăilă Petrică. 

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt propuneri din sală? PER-ul nu are nici 
un fel de propuneri? Domnul Căsăneanu cred că ar fi interesat. Deci îl trecem şi pe 
domnul Căsăneanu, avem 13 propuneri. Vă rog buletinul de vot, sunt 13 nume, o să 
votăm doar 12. 

Mai avem buletine de vot şi pentru celălalt punct din ordinea de zi. 
   

  ◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reconfirmarea domnului 
Dragoş Adrian Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău, în calitate de 
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reprezentant în Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie ale ASOCIAŢIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST" - A.D.I.E. şi desemnarea celui 
de-al doilea reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în Adunarea Generală a acestei 
asociaţii; 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La acest punct, EURONEST-ul, este acea 
Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară prin care Consiliul Judeţean  Bacău,  alături de 
celelalte consilii judeţene din zona Moldovei a atras câteva investiţii importante în zona 
de intervenţii în situaţii de urgenţă.  Aţi văzut o serie de utilaje care au fost aduse de-a 
lungul timpului în municipiul şi judeţul Bacău care deservesc Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă, au fost aduse pe fonduri europene prin această Asociaţie de 
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, au fost atrase aceste finanţări şi mai avem de 
atras pe program operaţional regional. Defacto este preşedintele Consiliului judeţean şi 
mai trebuie formulată o propunere. Eu vă propun Dragoş Benea, preşedinte şi doamna 
Marcu Viorica.  Vă rog să completaţi buletinul de vot. 

        
   ◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău ca membri ai Comitetului de organizare a 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău;  

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Aici trebuie nominalizaţi încă 3 consilieri în afară 

de vicepreşedintele consiliului judeţean şi ca să nu-l lăsăm să se autopropună, îl propun 
pe domnul vicepreşedinte Năstase Claudiu, iar ceilalţi 3 consilieri ca membri ai 
comitetului  de organizare, atenţie cei care vor pune bazele acestui ATOP. Vă rog să 
formulaţi propuneri din sală. 

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Deoarece are cea mai mare experienţă în această 
comisie vă propun pe domnul Ochenatu Eugen, care a fost preşedintele ATOP-ului.  

♣ Dl Năstase Claudiu, vicepreşedinte: Sigur, dacă ne luăm după experienţă îl 
propun pe domnul Marcu Costică. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:   Şi ca să vă pun capac la amândoi un om cu şi mai 
mare experienţă în ATOP îl propun pe domnul Floroiu Ionel. Doar în comitetul de 
organizare, domnul Floroiu! Dacă tot aţi utilizat acest argument care este absolut corect, 
l-am utilizat şi eu şi îl propun pe domnul Floroiu să ne împărtăşească din experienţa 
dânsului şi să ne sfătuiască cum să organizăm mai bine ATOP-ul, la umăr cu domnul 
Năstase, cu domnul Ochenatu şi cu domnul Marcu Costică.  Ştiu că domnul Stănică   
mi-a solicitat în scris să facă parte din ATOP. Dar acesta este comitetul de organizare. 
Haideţi să rămânem în formula aceasta şi… Deci vă rog tipăriţi buletinele astfel încât să 
parcurgem şi aceste proceduri. 

Se impart buletinele de vot pentru cele trei puncte pentru vot secret. 
 
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării 
judeţului Bacău, în calitate de membru asociat la ASOCIAŢIA GRUPUL DE 
ACŢIUNE LOCALĂ VALEA MUNTELUI, a Actului constitutiv, a Statutului 
asociaţiei, a cuantumului cotizaţiei şi plata acesteia;  
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi foarte bine de aceste GAL-uri, unii dintre noi 
care suntem implicaţi în administraţia locală le ştim mai bine, alţii mai nou veniţi o să 
afle ce înseamnă aceste GAL-uri. Sunt grupuri de iniţiativă locală, asociaţii, care au mai 
multe obiective, dar atingerea acestor obiective trebuie să se realizeze în special cu 
fonduri europene. Am să vă citesc doar câteva din obiectivele asociaţiei Valea Muntelui. 
(Se citeşte din expunerea de motive). Am avut încă din mandatul trecut întâlniri cu cel 
care administrează funcţionarea optimă a acestui grup de acţiune locală Valea Muntelui, 
domnul Vlad Ochiroşi care este în sală şi pe care am să-l rog să facă un mic expozeu de 
2 minute. Este bine să ne familiarizăm cu această problematică, problematica GAL-
urilor, întrucât în judeţul Bacău mai sunt în curs de constituire sau constituite încă cel 
puţin trei GAL-uri. Aţi văzut că unul era să intre chiar astăzi, cel cu Valea Trotuşului, 
dar întrucât mai sunt câteva probleme tehnice de rezolvat acolo, vom veni în următoarea 
şedinţă. Şi mai sunt încă două GAL-uri pe zona de centru - est al judeţului Bacău care 
probabil vor avea şi ele nevoie într-un interval scurt de timp de o mică finanţare pentru a 
porni activitatea acestor GAL-uri. Domnul Ochiroşi vă rog pe scurt o prezentare a GAL-
ului şi o fundamentare a necesarului de care aveţi nevoie de la Consiliul judeţean pentru 
începerea acţiunilor acolo. 

♣ Dl Ochiroşi Vlad, manager: Mulţumesc domnule preşedinte, stimată audienţă, 
stimaţi domni şi doamne consilieri. Mă numesc Vlad Ochiroşi şi sunt manager în cadrul 
GAL Valea Muntelui, care este o asociaţie bazată pe un parteneriat public privat. 
Această asociaţie are meritul de a fi atras în zona celor 8 localităţi, o finanţare de două 
milioane două sute de euro, bani pe care atât instituţiile publice din teritoriu cât şi agenţi 
economici, persoane juridice, dar şi persoane fizice, pot să vină la acest GAL şi să 
aplice cu proiecte, iar GAL-ul face evaluarea şi le aprobă. Partea frumoasă la acest 
program şi la această idee de GAL, este că persoanele interesate din teritoriu au ocazia 
să nu mai facă o deplasare, să ţină legătura cu finanţatorul la Iaşi, la Bucureşti, să fie 
plimbaţi pe drumuri, ci ei pot veni direct la sediu care se află în teritoriu. Noi acolo le  
oferim consultanţă, îi  ajutăm astfel încât să poată primi banii pe care noi am reuşit să-i 
atragem prin această strategie. GAL-urile au la bază un principiu care este valabil atât 
pe tot teritoriul României cât şi pe cel al Uniunii Europene cât şi abordarea de jos în sus. 
Strategia a rezultat în urma consultărilor din teritoriu cu toţi factorii interesaţi. Deci, 
mergând pe această abordare de jos în sus, facem invitaţia şi către judeţul Bacău să vină 
în asociere cu noi, datorită faptului că o mai bună coordonare a dezvoltării teritoriului 
cu dezvoltarea judeţului şi cu direcţiile trasate de strategia judeţului Bacău, poate să 
ajute la o omogenizare a teritoriului întregului judeţ. De aceea, adunarea generală a 
stabilit un nivel de cotizaţie pentru partenerii publici plecând de la numărul de locuitori, 
astfel aderarea judeţului Bacău la GAL Valea Muntelui presupune de asemenea plata 
unei cotizaţii  care este stabilită de adunarea generală la numărul de locuitori din întreg 
teritoriu. De aceea, noi avem marea bucurie de a ne prezenta oferta noastră de lucru şi 
sperăm prin faptul că ne deveniţi membri, să reuşim ca şi după 2013, după expirarea 
acestor fonduri europene 2007-2013, pentru 2014-2020 să dublăm suma pe care am 
reuşit să o atragem în această perioadă. De aceea, tot ce pot să vă spun este că  
mulţumesc pentru faptul că ne-aţi primit la discuţii şi sperăm să construim în continuare 
un parteneriat de succes. Vă mulţumesc mult. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Nu cred că sunt obiecţiuni. 
După cum vedeţi, cotizaţia noastră a Consiliului judeţean în acest GAL este de 
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aproximativ două miliarde de lei vechi bani pe care veţi vedea de unde îi luăm la 
următorul proiect de hotărâre.   

 
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 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind virarea unor credite 
bugetare între capitole de cheltuieli ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău 
şi repartizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Judeţean Bacău; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci pe de o parte retragem din fondul de rezervă 

o sumă alocată prin hotărârea Consiliului judeţean nr.25 din 22 februarie 2012 o sumă 
pe care am alocat-o, de 150 mii lei către Consiliul Local Odobeşti, o retragem şi o 
dirijăm împreună cu alte 250 mii lei constituind astfel un total de 400 mii lei pentru 
cotizaţia la cele două GAL-uri, 200 mii lei pentru GAL Valea Muntelui cel de la punctul 
precedent şi 200 mii lei pentru GAL Valea Trotuşului care nu a fost gata cu 
documentele şi va fi gata la şedinţa următoare. Iar în bugetul propriu al Consiliului 
judeţean, se suplimentează creditele bugetare pentru 16 miliarde de lei vechi pentru 
obiectivul de investiţii amenajare şi modernizare maternitate. La Serviciul Judeţean de 
Drumuri dintr-o solicitare de 10.604 mii  lei se aprobă doar 1500, deci 15 miliarde de lei 
vechi. Acestea sunt sumele mai mari care au fost rectificate în bugetul propriu al 
Consiliului judeţean şi 531 mii lei la reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului de 
specialitate Corp A al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, finanţat din fonduri 
europene pe program operaţional regional. Cam acestea sunt sumele propuse spre a fi 
rectificate în bugetul propriu al Consiliului judeţean cu menţiunea că vom avea la 
fiecare şedinţă de acum în acolo (vă spun din experienţa celorlalţi ani, urmează luna a 8-
a a 9-a a 10-a, se înregistrează economii la anumite capitole), sume necheltuite din varii 
motive, obiective sau subiective, dar în general obiective la alte capitole şi se dau sume 
la capitole unde s-au înregistrat cheltuieli mai mari.  

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, noi consilierii 

judeţeni ai grupului PDL din comisia juridică am avizat nefavorabil acest proiect tocmai 
datorită faptului că se intenţionează să se retragă suma de 150 de mii lei alocată pentru 
Consiliul Local Odobeşti şi în felul acesta se periclitează reluarea unor proiecte cu 
finanţare europeană. Ca argument, dacă îmi permiteţi, eu aş aduce chiar intervenţia 
dumneavoastră pe care aţi avut-o în şedinţa ordinară din 22 februarie 2012. Spuneaţi 
atunci, citez: „noi avem din fondul de rezervă două propuneri una pentru a ajuta 
Consiliul Local Odobeşti, un consiliu local, o primărie implicată în implementarea unui 
proiect pe măsura 3.2.2. prin repartizarea sumei de 150 de mii lei care să fie adresate 
strict pentru proiectul pe măsura 3.2.2. din comuna Odobeşti şi anume modernizare de 
drumuri în satele Odobeşti, Tisa Silvestri, Centrul de Servicii pentru Copii şi Familii 
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after school, sat Odobeşti, comuna Odobeşti şi dotare Centru promovare a tradiţiilor 
locale Odobeşti. Având în vedere că vorbim de un proiect european de aproape două 
milioane şi jumătate de euro în comuna Odobeşti, efortul nostru este unul  necesar şi 
important şi îl vom asigura şi în alte consilii locale care vor avea asemenea probleme în 
impementarea proiectelor europene sau proiectelor pe măsura 3.2.2. Aici vorbim de 
sume alocate pentru comisioane  la  împrumutul pe care îl are Consiliul Local Odobeşti 
şi pentru dotări aferente Centrului after school. Cu alte cuvinte, nu vom periclita noi 
Consiliul judeţean ci dimpotrivă vom ajuta toate acele consilii locale care repet, sunt 
implicate în implementarea fondurilor europene”. Am încheiat citatul. Este una din 
intervenţiile dumneavoastră în şedinţa din 22 februarie 2012. Noi am fost cu toţii de 
acord întrutotul şi am votat în unanimitate pentru că argumentul dumneavoastră de 
atunci mi s-a părut  foarte pertinent. Astăzi dumneavoastră nu faceţi decât să vă 
contraziceţi şi să puneţi în dificultate derularea unui proiect european. Sigur şi domnul 
primar Gălăţeanu aici de faţă, o să vină şi cu alte argumente. De aceea vă rugăm, ştim 
întradevăr că sunt probleme cu veniturile la Consiliul judeţean, dar haideţi să fim 
consecvenţi. Parcă am hotărât că derularea fondurilor europene reprezintă prioritatea 
zero a Consiliul Judeţean Bacău. Nu mai este această prioritate ? Sunt alte priorităţi ? 
Deci trebuie să găsim altă soluţie, iar banii aceeia trebuie să rămână acolo pentru că, 
chiar această comună are nevoie de ei şi punem în pericol derularea proiectului 
european. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Mai sunt intervenţii? 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: V-aş fi rugat să-i daţi cuvântul domnului primar 

dacă tot a venit aici. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog, domnule primar. 
♣ Dl Gălăţanu Ionel, primar, comuna Odobeşti: Domnule preşedinte, domnilor 

consilieri, stimaţi invitaţi, toată lumea cred că mă cunoaşte. Am venit astăzi aici, să 
susţin o problemă în faţa dumneavoastră şi vă spun cu durere în suflet că aceşti bani  au 
fost ca o gură de aer pentru comuna Odobeşti, întrucât Consiliul Local Odobeşti nu 
poate duce de unul singur la îndeplinire toate problemele. Anul trecut în 2011 se spunea 
la şedinţa de buget a Consiliului Judeţean Bacău, că nu este aprobat proiectul 3.2.2. 
după care s-a revenit, s-a aprobat,  am  implementat proiectul 3.2.2., iar acum sunt în 
faza de a-l încheia şi de a-l finanţa sau a-l plăti în totalitate. Am fost informat, că la ora 
actuală aceşti bani ni-i ia jumătate. Noi i-am planificat, am făcut un împrumut de 15 
miliarde unde plătim 160 de milioane pe lună până vin banii de la Uniunea Europeană,  
astăzi am fost informat că mi s-au mai tăiat încă 400 de milioane. Nu ştiu cum să fac. 
Am Centrul de zi în satul Odobeşti, comuna Odobeşti amplasat acum în căminul 
cultural unde dau o masa caldă în fiecare zi la 35 de copii şi nu pot să-i mut în clădirea 
nouă care am făcut-o, destinată Centrului de zi şi pe această cale vă invit şi pe 
dumneavoastră  s-o vedeţi. Nu pot din cauza Direcţiei de Sănătate Publică să mă mut 
pentru că nu-mi dă avizul de funcţionare deoarece trebuie să-i mai fac nişte 
îmbunătăţiri. Aceşti bani care veneau de la Consiliul judeţean, erau folosiţi pentru 
plătirea a 0,1% la IGSIC, dobânda şi comisioanele 160 de milioane la bancă, 800 de 
milioane pentru centru, 700 milioane pentru un proiect pe care vreau să-l implementez 
pentru o bucată de drum care duce către Mănăstirea Tisa Silvestri. Dumneavoastră dacă 
consideraţi astăzi să-mi luaţi aceşti bani, de la Consiliul Local Odobeşti, eu astăzi declar 
public că rămân şi eu la Consiliul judeţean şi intru în greva foamei până voi muri. Am 
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vrut să mă spânzur în faţa Consiliului. Nu mă spânzur, să nu dau satisfacţie dar o să 
rămân în greva foamei cu riscul pentru familia mea. Nu mă sacrific pentru mine 
personal, ci pentru comuna Odobeşti. Dacă pe mine în comuna Odobeşti m-au votat 500 
de oameni, iar pe domnul preşedinte al Consiliului judeţean 529, ce aş putea să le spun 
la aceşti oameni din comuna Odobeşti?!  Eu cu aceşti bani care i-am primit de la 
Consiliul judeţean m-am dus la Consiliul local şi am făcut nişte planificări. Rămâne la 
aprecierea dumneavoastră şi la aprecierea domnului preşedinte, dacă dumneavoastră 
consideraţi că trebuie să-mi luaţi aceşti bani, declar public că rămân şi eu la Consiliul 
judeţean pentru că nu are rost să mă mai întorc. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor şi doamnelor 
consilieri, mai întâi m-a impresionat într-un mod foarte plăcut ca un reprezentant al 
votului dat de cetăţeni care are nişte atribuţii, deci în situaţia de faţă domnul primar. 
Domnule primar şi noi cei de aici, suntem aici tot rezultanta unor voturi. Cred că nu este 
cea mai onorantă atitudine care o luaţi să veniţi să ne şantajaţi, că dacă nu facem cutare, 
că dacă vă luăm cutare rămâneţi aici faceţi greva foamei şi aşa mai departe. Vreau să vă 
spun foarte clar domnule primar, care nu sunteţi la primul mandat şi cunoaşteţi foarte 
bine, Consiliul Judeţean nu lucrează sub ameninţări şi nici sub şantaj. De aceea v-aş 
ruga să vă retrageţi această afirmaţie ca să putem debloca discuţiile şi să mergem în 
continuare. Şi acum în privat, vă pun o întrebare simplă. Cunoaşteţi disciplina financiară 
şi spune foarte clar legea: Atunci când v-a angajat să executaţi un buget vă dă un 
termen. Neexecutarea acelui buget, atrage consecinţele. În expunerea de motive unde 
scrie că vi se retrag aceşti bani este clar şi vă citesc: având în vedere nerealizarea 
veniturilor la nivelul prognozat propunem retragerea sumelor alocate şi reîntregirea 
fondului bugetului judeţean. Aştept răspuns. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule primar, vă rog, nu facem aici un dialog. 
V-aţi prezentat punctul de vedere. Domnule primar, vă promit că o să mai luaţi 
cuvântul, că nu este nici o problemă, să ne mai ameninţaţi  odată cu greva foamei. Vă 
rog, domnul consilier Bondor! 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu o să fiu mai 
puţin războinic decât domnul Ichim şi vreau să spun că m-am mândrit în acest consiliu 
când noi cu toţii în frunte cu dumneavoastră am reuşit să ne facem un stindard din a 
ajuta comunele care reuşesc să acceseze proiecte eligibile din fonduri europene pentru 
că aşa cum ştim, în ultimul an, bugetul este aşa cum este şi acest lucru pentru noi este 
important. De aceea, nu vreau să o lungesc vă rog şi pe dumneavoastră şi rog şi colegii, 
ceea ce pentru noi Consiliul judeţean, un miliard patru sute şi ceva de lei vechi 
înseamnă puţin, pentru comuna Odobeşti este vital şi acolo sunt oameni care merită 
acest lucru. Nu este vorba să i se dea dintr-o sărăcie, este vorba că i s-a dat, iar acum i se 
retrag. Poate că ar fi fost bine să nu i se dea deloc. În situaţia asta repet şi vă rog să ne 
respectăm, ceea ce în ultimii ani ştim cu toţii, ne-am făcut un stindard de a ajuta pe cei 
care fac proiecte eligibile în comune şi în special în rural şi să lăsăm aceşti bani, pentru 
ei fiind vitali, pentru noi însemnând destul de puţin. Vă mulţumesc şi sper în 
înţelepciunea Consiliului judeţean şi a dumneavoastră. 

♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Eu am înţeles că în situaţia actuală (fiind mai 
nouă în consiliul judeţean), am înţeles că situaţia financiară nu este cea mai fericită 
acum, că nu este vorba de rea intenţie şi ce am mai înţeles, că solicitarea domnului 
primar Gălăţanu este pentru dumnealui vitală sau nu, se luptă pentru comunitate şi 
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apreciem acest lucru, dar în acelaşi timp, pe acelaşi plan am înţeles că se pune problema 
banilor necesari maternităţii Bacău, care şi ea este parte participare europeană, parte 
participarea consiliul judeţean, deci înţeleg că nu este vorba de rea voinţă ci de 
neputinţă. Asta este situaţia acum şi bănuiesc că în situaţia în care financiar, Consiliul 
judeţean îşi va reveni, vom ţine cont de primari şi cred că nu numai dumneavoastră, 
domnule Gălăţeanu vă aflaţi în situaţia aceasta. Este vorba de mai multe primării şi 
consilii locale. Vă mulţumesc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Domnule primar mai aveţi ceva 
de adăugat? Vă rog. 

♣ Dl Gălăţeanu Ionel, primar, primăria Odobeşti: Întradevăr comuna  Odobeşti a 
fost tăiată de la fondurile  consiliului  judeţean, dar haideţi să luăm în ultimii 2-3 ani 
toate comunele din judeţul Bacău care au avut proiecte pentru fonduri europene. 
Comuna Odobeşti a avut proiecte şi a primit fonduri de la Consiliul judeţean de            
2 miliarde 350 de milioane. Haideţi să mă refer la comune PDL-iste, comuna Tamaşi, 
comuna Traian, au avut proiecte pe măsura 3.2.2. şi uitaţi-vă şi dumneavoastră ce 
bugete au avut. Comuna Secuieni care nu a avut nici un proiect nici anul ăsta şi nici anul 
trecut a primit fonduri de la Consiliul judeţean de 5 miliarde şi ceva, iar comuna 
Odobeşti 2 miliarde 350 de milioane. Faceţi dumneavostră comparaţia, eu am luat 
măsuri la comuna Odobeşti, eu ca persoană şi înainte de alegeri (şi poate nu eram sigur 
că ies primar) dar am luat măsuri de a face economii şi circulam cu maşina mea şi pe 
banii mei. Neavând bani să plătim maşina care este în service, neavând bani să plătim 
curentul, neavând bani pentru salarii pentru însoţitorii persoanelor cu handicap şi 
dumneavoastră veniţi şi ne mai luaţi şi pe aceştia. Dumneavoastră  spuneţi că mai sunt şi 
alte comune în situaţia asta şi întradevăr sunt de acord şi cred că este criză, dar decât să 
mă mai duc la primărie, fără bani eu de astăzi îmi pun viaţa mea la dispoziţia 
Consiliului judeţean. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Câteva lucruri vreau să le precizez şi eu şi 
rog să fie notate şi de domnul Mihăilă şi de domnul primar, cu aceeaşi consecvenţă. În 
primul rând proiectul măsura 3.2.2. la Odobeşti, se va finaliza, va fi implementat şi i se 
va tăia şi panglica. Mai sunt consilii locale în judeţul Bacău, câteva le-a pomenit chiar 
dânsul, care au implementat măsura 3.2.2. fără să primească bani de la Consiliul 
judeţean. Rectificăm această sumă  pentru că ea nu a fost cheltuită iar aceşti bani merg 
tot către fonduri europene pentru un GAL pe Valea Muntelui care se adresează la  un 
oraş şi opt comune, şi pentru  un alt GAL care se adresează şi el la vreo 12 comune din 
sudul judeţului. Deci tot către fonduri europene. Nu ducem banii pe nu ştiu ce distracţie, 
sau petrecere, sau acţiune mai veselă. Deci banii merg tot către proiecte europene. 
Domnul primar Gălăţanu nu are informaţiile necesare câţi bani au venit în judeţul Bacău 
la toate consiliile locale din judeţ. Nu ştie dacă comuna Palanca, sau comuna Huruieşti, 
sau comuna Poduri, a primit mai mult sau mai puţin ca dânsul de-a lungul ultimilor doi, 
trei, patru, ani.  Cine ştie când se raportează dânsul sau în ultimul an. Există fel de fel de 
modalităţi ca un consiliul local să primească bani. Au fost sume de la Consiliul 
judeţean, sunt sume din venituri proprii, sunt sumele care au fost alocate prin hotărârile 
de Guvern, (am spus la momentul respectiv în mod discreţionar, de către guvernul 
respectiv), iar dumneavoastră v-aţi situat în rândul comunelor care au fost ajutate ca să 
nu spun privilegiate de Guvernul Boc. Mai interesant era ca Guvernul Boc sau guvernul 
care a fost condus de partidul din care faceţi parte, să fi reuşit să adopte  un act normativ 
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prin care TVA-ul la proiectele europene să fie eligibil, nu să fie neeligibil. Şi din start  
la un proiect european de aproximativ două milioane de euro, rezolvaţi aproximativ 500 
de mii de euro. Dar poate aţi aflat că actualul guvern a adoptat un act normativ sau 
urmează să-l adopte zilele acestea, cu TVA-ul eligibil la proiecte europene. Aceste 
ameninţări şi bine a zis cine a zis şi cu şantajul, de la Odobeşti sunt obişnuit inclusiv în 
septembrie sau octombrie anul trecut când s-a eliberat autorizaţia de construcţie şi s-a 
eliberat într-un termen absolut rezonabil tot aşa eram ameninţat şi de domnul Constantin 
Scripăţ şi de domnul Gălăţanu, doi tipi foarte practici din punct de vedere al 
comportamentului şi cu gura foarte slobodă, tot aşa că intră în greva foamei dacă nu-i 
semnez autorizaţia nu ştiu cum. I-am zis că până nu aduce documentaţia, (era legat ceva 
de cadastru, doamna secretar nu?) nu vă semnez autorizaţia puteţi să faceţi greva foamei 
cât vreţi dumneavoastră. Şi până la urmă domnul primar şi-a rezolvat cadastru (la 
Centrul de zi parcă era vorba, dacă nu mă înşeală memoria era în septembrie 2011) şi a 
primit autorizaţia în 10 minute maxim. Dar nu în 10 minute de când m-a ameninţat 
dânsul, în 10 minute din momentul în care a adus documentele de la cadastru. 
Ameninţat, părticele şi ameninţări şi cu greva foamei, mi s-au mai făcut din ianuarie 
2012 domnule Gălăţanu! şi eraţi şi dumneavoastră în acel cor. Din păcate este o 
statistică destul de jenantă pentru dumneavoastră şi pentru cei care folosesc asemenea 
metode, că m-au ameninţat cei care ori azi nu mai sunt primari, (femeie) ori sunt alţii 
care au condamnări la instanţe. Culmea. Primari care au condamnări la instanţe, 
apelează la părticele, la greva foamei şi la alte minuni de genul  acesta. În altă ordine de 
idei domnule primar, eu vă propun altceva, dumneavoastră nu sunteţi implicat în 
procesul de vot la acest proiect. O să aprobăm acest proiect în forma prezentată de 
executiv pentru că este o formă extrem de corectă şi vă spun că după ce vom face un 
audit la Consiliul local Odobeşti şi vom solicita şi un control al Curţii de conturi, la 
Consiliul local Odobeşti o să rediscutăm problema dumneavoastră. Dar s-ar putea ca 
între timp dumneavoastră să implementaţi acel proiect pentru că am acele informaţii 
care mă îndreptăţesc să fac această afirmaţie, dar este bine să suportaţi un audit al 
Consiliului judeţean şi un control al Curţii de Conturi pe care o să-l solicităm oficial 
noi. Pentru că dumneavoastră veniţi aici şi spuneţi că vă este absolut necesară suma de 
un miliard şi jumătate, dar domnii consilieri judeţeni, opinia publică şi chiar şi eu, nu 
avem de unde să ştim ce se întâmplă în conturile dumneavoastră. Câte datorii aveţi! 
Bineînţeles că le aveţi pe obiective care deservesc cetăţenii din Odobeşti care deservesc 
domeniul public. Dar sunt multe datorii şi multe contracte pe care le-aţi încheiat fără a 
respecta minime norme de disciplină financiară. Şi eu vă spun că în acest mandat voi 
urmări cu mare atenţie acest lucru în măsura în care am să am şi informaţiile necesare să 
vedem cum primari şi consilii locale din judeţul Bacău au venituri să spunem 5-6 
miliarde şi îşi aprobă bugete de cheltuieli de 15-16-26-30 de miliarde. Încheie contracte 
de 5 ori valoarea veniturilor pe care le prognozează în acel an. Şi eu vă spun că nici 
dumneavoastră nu sunteţi departe de o asemenea speţă. Aţi încheiat contracte, nu spun 
incorecte,  păguboase sau împotriva interesului cetăţeanului nu spun acest lucru, dar 
peste puterile financiare ale Consiliului Local Odobeşti. De aceea astăzi, veniţi şi 
spuneţi că aveţi nu ştiu câte datorii. Domnul primar şi la primărie trebuie să vă 
comportaţi ca şi acasă. Că toţi oamenii care ne privesc şi pe care dumneavoastră îi 
ameninţaţi cu greva foamei, acasă dacă au salarii de 20 de milioane cheltuie maxim 20 
de milioanem, nu cheltuie ca dumneavoastră la primărie  40 de milioane. Că aşa v-aţi 
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învăţat să aveţi venituri de 5 lei şi să faceţi cheltuieli de 20 de lei. Şi după aceea veniţi la 
Consiliul judeţean şi fluturând această chestiune cu fondurile europene, care ea pe fond 
este corectă, dar uitaţi să spuneţi că şi la Tamaşi şi la Traian, se implementează sau s-a 
implementat, (la Tamaşi s-a implementat măsura 3.2.2.) şi nu s-au primit fonduri de la 
Consiliul judeţean. Asta nu mai spuneţi. Şi eu vă spun că veţi implementa acest 3.2.2. Şi 
eu vă spun că dacă vreţi bani de la Consiliul judeţean în acest an, sau în anul 2013, va 
trebui să vă supuneţi unei acţiuni de audit şi bineînţeles Curtea de Conturi dacă va dori 
să vă controleze după ce noi o s-o sesizăm. Ca să ştim şi noi realităţile pe care le deţineţi 
acolo în consiliile locale. Fie la Odobeşti, fie în alte consilii locale. Şi să nu mai veniţi la 
Consiliul judeţean şi să puneţi această presiune. Nu este uşor pentru un consilier 
judeţean, când veniţi dumneavoastră şi spuneţi că vă puneţi viaţa în slujba Consiliului 
judeţean. Domnule Gălăţeanu! Dacă mergeţi aşa de des la biserică măsuraţi-vă 
cuvintele. Şi nu ne mai ameninţaţi pe noi cei de la Consiliul judeţean că intraţi în greva 
foamei dacă nu se întâmplă nu ştiu ce. Proiectul de hotărâre pe care îl propunem este 
unul absolut corect, ducem bani la maternitate, ducem bani la drumuri, ducem bani la 
proiecte europene pe Valea Muntelui, pe Valea Trotuşului, şi dumneavoastră vă urăm 
succes în implementarea măsurii 3.2.2. la Odobeşti. Şi v-aş ruga şi pe dumneavoastră şi 
pe cei care vă împing la asemenea demersuri să renunţaţi la a mai face  asemenea 
acţiuni cum aţi făcut în ianuarie. Eu pot să înţeleg şi pot să duc multe sau dacă le faceţi 
făceţi-le în termeni legali, în termeni civilizaţi, fără a şantaja, fără a pune părticele, fără 
a ameninţa. Eraţi aici în luna ianuarie 2012 când am asistat cu toţii la un circ grotesc din 
partea unor aleşi locali din judeţul Bacău. Mulţumesc frumos. Asta a fost dezbaterea pe 
punctul  privind  virarea unor credite bugetare între capitole de cheltuieli ale bugetului 
propriu al Consiliului Judeţean Bacău şi repartizarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară al Consiliului Judeţean Bacău; 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă cu 27 de voturi pentru şi 6 voturi împotrivă respectiv domnii 
consilieri Mihăilă Petrică, Enăşoae Petru, Ganea Laurenţiu, Burcă Eugen, Ochenatu 
Eugen şi Bondor Silviu. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna directoare Hăineală, cât este  valoarea 

fondului de rezervă acum, al Consiliului judeţean după ce l-am rectificat? 
♣ D-na Hăineală Olga, director executiv: A rămas în fondul de rezervă 600 de 

milioane. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: 600 de milioane lei vechi, da? 
♣ D-na Hăineală Olga, director executiv: Da. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun.  Întrebarea asta am  pus-o şi  pentru cei care 

au fost la Zemeş în februarie şi era un domn consilier vehement, domnul Mihăilă şi  un 
alt domn la fel de vehement şi care propuneau ca soluţie rezolvarea drumului judeţean  
la Zemeş. Nu întâmplător ridic această problemă pentru că o să vedeţi acuşi abordare pe 
drumul judeţean  la Zemeş din partea unui primar. Aţi auzit că în fondul de rezervă  al 
Consiliului judeţean mai sunt 600 de milioane lei vechi. Mai este luna august, mai este 
luna septembrie, nu ştim ce se mai poate întâmpla, inundaţii şi alte evenimente  
neprevăzute. Este o sumă practic egală cu zero, 600 de milioane de lei. Vă amintesc, 
domnule Mihăilă, că, cu o nonşalanţă demnă de o cauză mai bună, la Zemeş făceaţi 
propuneri a se asfalta drumul  judeţean de la Zemeş din fondul de rezervă al Consiliului 
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judeţean, fără să-i cunoaşteţi dimensiunea şi rolul unui fond de rezervă. Şi veţi vedea la 
sfârşitul acestei şedinţe ultimele două proiecte sau ultimul proiect cu drumul judeţean la 
Zemeş, o abordare cât de cât realistă şi cât de cât concretă şi care va îmbunătăţi calitatea 
drumului  judeţean de la Zemeş şi viaţa oamenilor de la Zemeş. Asta ca pe viitor înainte 
de a ne construi discursurile totuşi să ne uităm  puţin şi în hârtii. 

♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Da, domnule preşedinte, mă scuzaţi şi eu vă 
reamintesc că aceeaşi iniţiativă a avut-o şi fostul primar, domnul Şelaru pe care 
dumneavoastră nu aţi luat-o în seamă. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. 
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: O să  aducem documente şi o să vă demonstrăm că 

ceea ce a făcut primarul nou ales a vrut să facă şi fostul primar, dar nu i s-a aprobat 
pentru simplu motiv că era membru PDL. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog să-mi daţi adresa oficială prin care domnul 
primar de la Zemeş a solicitat. Dar dacă nu-mi aduceţi acea adresă, vă daţi demisia din 
funcţia de consilier judeţean? 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Asta cu demisiile se poartă la dumneavoastră. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi nu domnule Mihăilă, e albă sau neagră! 
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: De câte ori a venit domnul primar şi a bătut 

drumul şi a încercat… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Mihăilă! Pentru a transfera un bun din 

domeniul public se face o adresă scrisă. Dacă dumneavoastră în 8 ani din 2004 până în 
2012 cât a fost primar domnul Şelaru la Zemeş îmi aduceţi o hârtie scrisă… 

♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Nu, nu! Îl aduc pe domnul primar că dumnealui a 
încercat iniţial o discuţie. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu îl aduceţi pe domnul primar. Aduceţi o hârtie 
scrisă, pentru că transferal unui drum se face printr-o solicitare scrisă şi ştiţi bine acest 
lucru. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnul preşedinte! Ştim amândoi care este 
adevărul. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu, nu aveţi hârtie scrisă domnule Mihăilă? 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Şi apropo de GAL-uri că tot veni vorba că luaţi 

bani şi daţi la GAL-uri.  Mai ţineţi minte în 2011 la şedinţa de buget când am cerut 
insistent să virăm 2 miliarde pentru consiliul local Urecheşti care avea în derulare  
fonduri europene pentru un GAL şi nu aţi vrut şi aţi dat bani pentru pietruire unor 
consilii locale? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu există consiliul local Urecheşti în GAL. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Ba da. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Există mai multe consilii locale într-un GAL. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Exact, dar cheltuielile s-au făcut din fondurile 

Consiliului Local Urecheşti, domnule preşedinte! Pentru toată Valea Trotuşului 
cheltuielile au fost suportate de Consiliul Local Urecheşti. Şi nu aţi vrut să virăm bani 
pentru acel GAL. Acum dintr-o dată sunteţi foarte sensibilizat de GAL-uri. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Fugiţi mereu de adevăr domnule Mihăilă şi v-am 
rugat dacă aveţi hârtie … 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Am să vă spun şi de ce pentru că între timp l-aţi 
schimbat pe domnul primar de la Urecheşti din funcţia de preşedinte al GAL Valea 
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Trotuşului şi aţi pus un om de-al dumneavoastră şi acum sunteţi foarte sensibil la GAL-
uri. Dar până atunci nu existau GAL-urile. Iar acel GAL de pe Valea Trotuşului a 
accesat aproape 3 milioane de euro, prin iniţiativa şi prin tot ce a făcut primarul de la 
Urecheşti. Şi ca drept mulţumire l-aţi schimbat acum. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră continuaţi în practica celor 4 ani.  
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Aduc documente, aduc documentele în şedinţa 

următoare. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi terminat sau nu aţi terminat? Păi vă rog să 

aduceţi documentele şi primul document este cel cu drumul judeţean la Zemeş când 
Consiliul Local Zemeş le-a solicitat. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Aduc documentele pe care le vreau eu nu care mi 
le cereţi dumneavoastră! 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: A,a, a, mulţumesc e fără comentarii. Rămâneţi 
inconfundabilul domn Mihăilă. 

♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Trebuie să recunoaşteţi că este o premieră să daţi 
banii unui consiliu local şi după aceea să îi retrageţi. Este o premieră în Consiliu 
judeţean. Nu cred că în 20 de ani… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De ce nu spuneţi nimic de audit?. Nu vreţi să 
aşteptăm rezultatul auditului? 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Păi asta sună a ameninţare pe care o faceţi 
dumneavoastră!  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cum, un audit la un Consiliu local este o 
ameniţare?! 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu, un audit la toate consiliile locale domnule 
preşedinte! Şi la Glăvăneşti şi la alte consilii locale, să vedem cum s-au cheltuit banii, 
nu vreţi? Haideţi să facem la toate consiliile locale. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, domnule Mihăilă sunt de acord. 
♣ Dl Gălăţanu Ionel, primar, comuna Odobeşti: Vă rog să aduceţi auditul şi 

Curtea de Conturi la Consiliul Local Odobeşti. Dumneavoastră întotdeauna nu mă lăsaţi 
să vorbesc îmi puneţi pumnul în gură. Dacă eram la PSD nu-mi luaţi aceste fonduri. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vedeţi câtă greva foamei faceţi să rezistaţi la 
recursul care îl aveţi cu suspendarea. Să fiţi suficient de sănătos. Nu-mi răspundeţi, că 
nu mă interesează. Sunt problemele dumneavoastră. Cei care au condamnări ameninţă. 
Bravo! Bravo, domnule primar! 

  
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  îi 

dă cuvântul doamnei director executiv Olga Hăineală pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe 
trimestrul II 2012 al Consiliului Judeţean Bacău; 

 
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. 
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◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstase Claudiu pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor propuse de 
operatorii de transport pentru unele trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport 
public judeţean prin servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 aprilie 2013”; 

  
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 cu unanimitate.  
    
◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Năstase Claudiu pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului de persoane, prin curse regulate speciale, pe unele trasee 
judeţene; 

 
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 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Năstase Claudiu pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport 
public de persoane prin servicii regulate şi a licenţei de traseu pentru traseul judeţean 
nr.9 „Bacău – Secuieni – Ciutureşti”;   

 
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 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Bacău a imobilului taxe şi impozite locale, str. 
Mărăşeşti nr.6; 
 

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 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  înlocuirea unui membru 
al Comisiei pentru Protecţia Copilului Bacău şi actualizarea componenţei acesteia;  
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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 12 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui 
imobil din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului–Judeţul 
Bacău în domeniul public al judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Judeţean 
Bacău;  

 
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 13 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul domnului director Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de motive 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pentru semestrul al II-lea al anului 2012;  

 
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 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de 
funcţii la unele instituţii publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna directoare Bogea câte posturi sunt? 
♣ D-na Bogea Angela, director executiv: Unul la Direcţia de Evidenţă a 

Persoanei, iar la Spitalul judeţean o parte din medici şi asistente şi-au terminat 
rezidenţiatul şi asistentele au făcut studii superioare de scurtă durată şi li s-au 
transformat posturile. Deci este vorba de promovarea pe trepte şi pe grade profesionale. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc. 
 

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 15 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi 
dă cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu  Dumitru pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de 
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management în vederea încredinţării managementului la Complexul Muzeal „Iulian 
Antonescu” Bacău, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Bacău; 
 

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  16 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către 
Consiliul Local al comunei Zemeş a imobilului situat în comuna Zemeş, fost Centru de 
Servicii Sociale Zemeş, ce aparţine domeniului public al judeţului Bacău; 
 

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 17 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind modificarea 
categoriei funcţionale a sectorului din drumul judeţean  DJ 117 Zemeş-Bolătău limita  
judeţului Neamţ, de la km 37+162 la km 60+394. 
 

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. 
 
Rezultatul votului pentru reprezentantul Consiliului judeţean în Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”, d-na Marcu Viorica este: 29 de voturi 
„pentru” şi 3 voturi „împotrivă”. 

 
Pentru comitetul de organizare al ATOP: 
 

Dl Năstase Claudiu     31 de voturi „pentru” şi  1 „împotrivă” 
Dl Ochenatu Eugen    30 de voturi „pentru” şi  2 „împotrivă” 
Dl Marcu Costică       31 de voturi „pentru” şi  1 „împotrivă” 
Dl Floroiu Ionel         31 de voturi „pentru” şi   1 „împotrivă” 
 

Pentru Zona Metropolitană   
 
          Dl Benea Dragoş                  32 de voturi „pentru” 

Dl Seto Bogdan                    32 de voturi „pentru” 
Dl Năstase Claudiu              31 de voturi „pentru” şi  1 „împotrivă” 
Dl Ciubotariu Lucian           31 de voturi „pentru” şi  1 „împotrivă” 
Dl Şendrea Iulian                 31 de voturi „pentru” şi  1 „împotrivă” 
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Dl Bostan Ionel Gabriel     31 de voturi „pentru” şi  1 „împotrivă” 
Dl Bejan Gheorghe            31 de voturi „pentru” şi  1 „împotrivă” 
D-na Marcu Viorica          30 de voturi „pentru” şi   2 „împotrivă” 
Dl Olaru Neculai               30 de voturi „pentru” şi   2 „împotrivă” 
D-na Dinu Ioana                29 de voturi „pentru” şi   3 „împotrivă” 
Dl Căsăneanu Gabriel       22 de voturi „pentru” şi 10 „împotrivă” 
Dl Mihăilă Petrică             22 de voturi „pentru” şi 10 „împotrivă” 
Dl Ganea Laurenţiu           21 de voturi „pentru” şi 11 „împotrivă”. 
 

Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Deci intră primii 12. Deci, domnul Mihăilă vă 
dorim mult succes în Zona Metropolitană alături de cei 11. 
   

 Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 25.07.2012 drept  
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
 

             PREŞEDINTE,           
           Dragoş  BENEA                                               SECRETARUL JUDEŢULUI      
                                                                                            Elena Cătălina  ZARĂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     Întocmit, 
                                                                                                                       Consilier, Ciulină Nicoleta 


