
    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 18 august 2008, 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.217 din 13.08.2008 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 36 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 31, absentând motivat 
domnul vicepreşedinte Palăr Ionel, domnii consilieri Burghelea Iulian, Danciu Petru, 
Pricope Corneliu şi doamna consilier Marchiş Ana. 

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, 

permiteţi să încep şedinţa ordinară şi să dau citire ordinii de zi: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 23 iulie 2008 
 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean în 
Comisia pentru analiza şi selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar 
pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de pregătire în 
străinătate 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu Ocna, judeţul Bacău, în urma 
înfiinţării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Dofteana 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
4. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării de revocare a Hotărârii Consiliului 

Judeţean Bacău nr.49/23.04.2008 formulată de către Instituţia Prefectului – Judeţul 
Bacău, prin adresa nr.21075/28.07.2008 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor pentru anul şcolar 2008-2009 la 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea funcţiilor de specialitate în cadrul 
Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a tichetelor 
cadou salariaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcţii 
publice din statul de funcţii al Consiliului Judeţean Bacău 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
9. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante în aparatul de 

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

 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 

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

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia tehnică de 

amenajarea teritoriului şi urbanism 
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii proiectului intitulat „Strategia de 

dezvoltare durabilă a judeţului Bacău – instrument programatic pentru administraţia 
publică locală”, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative, a cofinanţării cheltuielilor eligibile şi a cheltuielilor neeligibile 
aferente 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii unui proiect în cadrul finanţării 

PHARE 2006/018-147.01.01 – Accelerarea implementării Strategiei Naţionale de 
Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor – componenta Managementul Schemei de Grant 
pentru Dezvoltare Comunitară şi alocarea sumelor necesare pentru realizarea 
documentaţiei tehnico economice aferente 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii unui proiect intitulat „ Revizuirea 

strategiei sectoriale de dezvoltare a serviciilor sociale din judeţul Bacău în perioada 
2009-2013” şi alocarea sumelor necesare pentru realizarea documentaţiei aferente 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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15. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Bacău la Programul de 
manifestări „Open Days – Regions and Cities in a Challenging World” – „Zilele 
Porţilor Deschise – Regiuni şi Oraşe într-o Lume a Provocărilor” şi „Investors Café” 
– „Cafeneaua Investitorilor”, organizate de către Comitetul Regiunilor şi Comisia 
Europeană, desemnarea participanţilor şi aprobarea bugetului participării 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 

Bacău 
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
     17.Diverse. 
 
          - Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. 

„GIRUETA TUR” S.R.L. Târgovişte împotriva Hotărârii nr.4/2008 a Comisiei 
Paritare constituită la nivelul judeţului Bacău prin Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Bacău nr.64/2008. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii la ordinea de zi.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Tot la punctul „Diverse” aţi regăsit probabil toţi la 

mapă un proiect care nu va fi supus aprobării, de fapt o iniţiativă de proiect. Este vorba de 
programul socio-educaţional „Ghiozdanul şcolarului”, cu aplicare începând din acest an 
şcolar, dar cu finanţare din 2009, din bugetul anului viitor. Vă rog să studiaţi această 
propunere, această iniţiativă de proiect şi sigur până la următoarea şedinţă putem discuta pe 
marginea acestui proiect astfel încât să-l supunem sau nu aprobării. 

Dacă mai sunt alte observaţii la Ordinea de zi? 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma lecturată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 

 Dl Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, în numele  
grupului de consilieri ai Partidului Social Democrat, vă propun să donăm indemnizaţia 
pentru ultima şedinţă a Consiliului judeţean în vederea ajutorării sinistraţilor din comuna 
Săuceşti. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, e o propunere care a mai fost făcută şi de 
alţi consilieri. Nu vom constitui un fond la nivelul Consiliului judeţean, ci fiecare consilier 
va face după cum îl va lăsa conştiinţa. Există un cont la nivelul Prefecturii, există acel fond 
constituit de Realitatea TV, deci fiecare consilier poate dona ultima indemnizaţie, ultimele 
două şi chiar şi pe cea de astăzi pentru sinistraţii din Săuceşti.  
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► Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al 
şedinţei ordinare din data de 23.07.2008 şi se dă cuvântul domnului Fantaza Ciprian 
Gabriel. 

 
 Dl Fantaza Ciprian Gabriel: 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, 
rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare proceselul verbal al şedinţei 
Consiliului Judeţean Bacău din data de 23.07.2008. 

 
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 al şedinţei anterioare şi se 

aprobă în unanimitate. 
 

► Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director Bogea 
Angela pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean în Comisia pentru analiza şi selectarea solicitărilor de 
acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează 
stagii de pregătire în străinătate. 
 

Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

 D-na Bogea Angela, director: Trebuie să facem precizarea că nominalizarea îi 
vizează numai pe consilierii judeţeni. Comisia este formată din 5 persoane, celelalte două 
persoane fac parte din aparatul de specialitate al preşedintelui, respectiv doamna director 
Hăineală Olga şi domnul director Constantinescu Stere.  

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: 3 consilieri au fost în vechea comisie? Vă rog 
să formulaţi propuneri. 

 Dl Bondor Silviu, consilier: Din partea PD-L îl propun pe dl consilier 
Ochenatu Eugen. 

 Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Din partea grupului de consilieri PSD îl 
propun pe dl consilier Bontaş Dumitru. 

 Dl Enăşoae Petru, consilier: Din partea PNL îl propun pe dl consilier Ichim 
Mihai. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi făcut cele trei propuneri, dacă mai sunt şi 
alte propuneri?  
 

Se completează şi se distribuie buletinele de vot. 
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► Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 

Crîşmaru Nataşa Gabriela pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind modificarea arondării actuale a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Târgu Ocna, judeţul Bacău, în urma înfiinţării Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Dofteana. 

 
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 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 
Fantaza Ciprian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
respingerea solicitării de revocare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.49/23.04.2008 
formulată de către Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău, prin adresa nr.21075/28.07.2008. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
     Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt intervenţii sau observaţii? 
 Dl Ichim Mihai, consilier: Ca să lămurim lucrurile, cred că ar fi bine să se 

înţeleagă, la ceea ce a spus domnul jurist, că spaţiile nu mai pot fi vândute numai în baza 
Ordonanţei din 2005. În 2008, după decizia Curţii Constituţionale de declarare a 
neconstituţionalităţii primei ordonanţe, s-a emis de către Guvernul României o altă 
ordonanţă, care dă voie să se vândă spaţiile în incinta cărora se desfăşoară activităţi 
medicale şi activităţi medicale conexe. Cu această precizare trebuie să rămânem, că 
posesorii sau proprietarii spaţiilor comerciale, aşa cum este şi Consiliul judeţean, au voie în 
baza noii ordonanţe să purceadă şi să facă o comisie de evaluare – exact tot ce scrie în 
această ordonanţă.  

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Suntem în plină procedură la vânzarea 
cabinetelor, deci se evaluează. 

 Dl Ichim Mihai, consilier: A doua problemă îi vizează pe colegii care au 
venit noi în Consiliul judeţean. Fac precizarea că, această hotărâre care este în discuţia 
Consiliului judeţean, se referă numai la spaţiile destinate laboratoarelor de tehnică dentară 
de la nivelul corpului Policlinicii vechi, unde au fost date în concesiune şi în chirie. Pentru 
acest motiv, pentru justificarea care este, consider că este oportun să aprobăm hotărârea 
dumneavoastră şi să invalidăm cererea Prefecturii. Vă mulţumesc. 

 Dl Cautiş Vasile, consilier: Vroiam să fac următoarea precizare: parcă ar fi  
predestinat, adresa este Calea Mărăşeşti nr.13 şi sunt 13 titulari care solicită concesionarea 
acestor laboratoare. Eu am studiat cu atenţie atât expunerea de motive cât şi raportul 
înaintat de către secretar, nu văd de ce am fi împotrivă să nu dăm curs propunerii făcută de 
către preşedinte. Spun această chestiune pentru că, problema ridicată de colegul nostru 
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Ichim face subiectul altei teme, pentru o altă problemă la ordinea de zi, privind regimul 
acestor laboratoare. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că este o neclaritate, domnul doctor Ichim 
a întărit punctul 2. 

 Dl Cautiş Vasile, consilier: Nu, a făcut referiri la vânzare, cum că ar trebui să 
o stopăm, dar eu susţin propunerea făcută de domnul preşedinte. 

      Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi dânsul susţine aceeaşi idee. 
 Dl Ichim Mihai, consilier: Dacă domnul jurist a menţionat că nu se mai poate 

face vânzarea în baza vechii ordonanţe, am spus că Guvernul a reglementat o altă  
Ordonanţă în 2008, în baza căreia vom purcede mai departe la vânzarea spaţiilor al căror 
proprietar este Consiliul judeţean. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, dar acum noi avem de soluţionat această 
speţă. 

 Dl Ichim Mihai, consilier: Dar speţa aceea se referă numai la tehnicienii 
stomatologi. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu am înţeles că domnul Ichim e în 
asentimentul proiectului. 

      Dl Ichim Mihai, consilier: Sunt de acord, dar am făcut clarificările necesare. 
 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 
şi se aprobă în unanimitate. 
 

► Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 
Zăncescu Florin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
modificarea taxelor pentru anul şcolar 2008-2009 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii. 

 
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 se dă cuvântul doamnei director Bogea 
Angela pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea 
funcţiilor de specialitate în cadrul Cabinetului Preşedintelui 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. 
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► Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director Bogea 
Angela pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului intern de acordare a tichetelor cadou salariaţilor din aparatul de 
specialitate 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. 
 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înţeleg că au fost formulate propuneri la 

comisie. 
 D-na Bogea Angela, director: Rog pe domnul Ochenatu, dacă este în sală sau 

pe domnul Dogaru. 
      Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt observaţii la acest punct? 
 Dl Dogaru Silvestru, consilier: În comisia de urbanism s-a venit cu o 

propunere, suplimentarea acestor tichete de la 8 la 12, evenimentele rămânând aceleaşi. 
Deci o suplimentare ca să se ajungă la o sumă de 24 de milioane pe an/angajat. Noi la un 
moment dat am căutat şi alte sărbători în timpul anului, dar dacă nu s-a putut, am zis să 
mergem pe această variantă, suplimentarea cu 4 tichete. 

 D-na Bogea Angela, director: Menţionăm că există suma alocată pentru 
tichete, la valoarea aceasta, de 24 de milioane, la Consiliul judeţean. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Supunem aprobării proiectul cu acest 
amendament, cu încă două tichete, pentru şase evenimente. 

 D-na Bogea Angela, director: Domnule preşedinte, rămân patru evenimente 
şi 12 tichete. 
 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul 
propus şi se aprobă în unanimitate. 
 

► Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director Bogea 
Angela pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea 
treptei de salarizare pentru unele funcţii publice din statul de funcţii 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 în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 
► Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director Bogea 

Angela pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
transformarea unei funcţii publice vacante în aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean 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 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 

Bogea Angela pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate 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 în forma prezentată şi 
se aprobă în unanimitate. 

 
► Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului arhitect şef 

Stoina Gheorghe pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea avizelor eliberate de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism. 
 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este punctul amânat de la şedinţa anterioară. 
Eu zic să nu mai citiţi expunerea de motive, a fost făcută odată, dacă sunt nemulţumiri sau 
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 12 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 
Constantinescu Stere  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  
privind aprobarea iniţierii proiectului intitulat „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului 
Bacău – instrument programatic pentru administraţia publică locală”, finanţat prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, a cofinanţării cheltuielilor 
eligibile şi a cheltuielilor neeligibile aferente. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Consilierii care au fost şi în vechiul mandat ştiu 

bine că noi am alocat pentru elaborarea acestei strategii de dezvoltare a judeţului o sumă de 
10 miliarde. Dacă vom reuşi să accesăm acest proiect, şi eu cred că vom reuşi, de asta şi 
ţinem această şedinţă astăzi, pentru că accesarea acestui proiect se face pe regula „primul 
venit - primul servit”, mâine sau poimâine cel târziu, domnul director Constantinescu va 
depune acest proiect. Sper să realizăm acest document extrem de important pentru viitorul 
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judeţului Bacău, instrument şi programatic şi pragmatic dacă doriţi, pentru dezvoltarea 
ulterioară a judeţului, un instrument căruia va trebui să i se subordoneze întreaga 
administraţie locală din judeţul Bacău, începând cu Consiliul Judeţean Bacău şi terminând 
cu orice consiliu local din judeţ. Sperăm să accesăm această sumă astfel încât şi suma de 
10 miliarde s-o rectificăm şi să o ducem acolo unde mai este nevoie de intervenţia noastră 
pe alte obiective ale Consiliului judeţean. 

 
Nemaifiind 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 se dă cuvântul domnului director 
Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre   
privind aprobarea iniţierii unui proiect în cadrul finanţării PHARE 2006/018-147.01.01 – 
Accelerarea implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor – 
componenta Managementul Schemei de Grant pentru Dezvoltare Comunitară şi alocarea 
sumelor necesare pentru realizarea documentaţiei tehnico economice aferente. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, sigur că minoritatea romă 

trebuie integrată, pentru că şi ei sunt cetăţeni români şi implicit cetăţeni europeni. Pentru 
mine există totuşi o problemă. Aşa cum reieşea şi din expunerea de motive din anul 2002, 
noi tot ajutăm această comunitate romă, dar nu am auzit niciodată un bilanţ, ce s-a propus 
şi ce s-a realizat cu aceste fonduri care s-au dat minorităţii rome. De aceea, cred că ar fi 
necesar, cel puţin pentru sumele alocate din banii Consiliului judeţean, să ni se prezinte o 
situaţie de fapt şi să putem vedea motivaţia pentru care aprobăm aceste sume. În principiu 
sunt de acord cu proiectul de hotărâre care este supus astăzi aprobării, cu această condiţie. 
Vă mulţumesc. 

      Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu condiţia prezentării raportului? 
 Dl Ichim Mihai, consilier: Am vrea să ştim ce s-a făcut până acum cu 

fondurile acestea la comunitatea romă şi care anume comunităţi compacte au beneficiat de 
fondurile PHARE, pentru că dacă este să ne luăm pe comunităţi compacte, zona Orbic din 
Buhuşi este o zonă compactă şi nu ştiu cât s-a făcut pentru această zonă. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să vă prezint o listă cu proiectele la care am 
participat noi, Consiliul judeţean, de-a lungul timpului, cu finalitate directă la comunitatea 
romilor, sumele alocate şi dumneavoastră veţi merge la faţa locului şi veţi vedea ce s-a 
făcut. Un raport pe care vi-l prezint eu din 2002 sau 2001, prin care s-au accesat fonduri 
pentru romi, nu cred că vă v-a mulţumi. O să vă dau lista unde ne-am implicat şi veţi 
merge şi veţi vedea ce s-a făcut cu banii. 

 Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, eu ştiu că această comunitate 
are nişte structuri organizatorice, nişte reprezentanţi la diverse nivele ale administraţiei şi 
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poate că unul din reprezentanţii etniei rome să vină şi să ne spună clar care e situaţia cu 
etnia romă din judeţul Bacău. Vă mulţumesc. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Care sunt reprezentanţii la nivelul 
administraţiei locale? 

 Dl Ichim Mihai, consilier: Eu v-am spus că sunt informat că toate aceste 
structuri au nişte reprezentanţi. Dumneavoastră când daţi sau noi când dăm aceşti bani, îi 
dăm la nişte reprezentanţi ai etniei rome, şi dacă sunt aceştia trebuie să vină să ne spună ce 
au făcut, pentru că dăm cu plăcere banii, nu-i nici o problemă, numai să ştim ce votăm. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Atenţie, noi dăm doar o parte din  bani, cât e în 
procent domnule Constantinescu?  

 Dl Constantinescu Stere, director: Noi mergem pe studiul de fezabilitate 
acum, procentul de finanţare este de 90%. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: 10% din partea noastră. Domnule consilier, am 
mai spus chestia asta şi în vechiul mandat, nu vom lăsa nici un fond european, că se referă 
la romi, la armeni, la orice, nu vom lăsa să treacă pe lângă noi, mai ales cu o asemenea 
componentă de finanţare extrem de generoasă, de peste 90%. Am înţeles doleanţa 
dumneavoastră, o să aveţi o listă cu proiectele în care ne-am implicat şi care au avut ca 
ţintă comunitatea romilor şi veţi vedea dumneavoastră dacă s-a făcut sau nu s-a făcut nimic 
acolo. Deocamdată subiectul discuţiei este ca şi la punctul 12, dacă dorim să intrăm într-un 
proiect de finanţare european care-i vizează pe romi şi cu componentul de finanţare 90%,  
asta-i problema, nu vreau să intru într-o polemică. 

 Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, să nu-mi răstălmăciţi 
intervenţia, am spus din capul locului că suntem de acord şi trebuie ca să facem toate 
eforturile să integrăm această etnie, dar doresc în nume propriu, dacă colegii mei se 
disociază, să ştim şi noi ce s-a realizat cu fondurile care s-au dat până acum. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu cred că se disociază nimeni şi veţi primi o 
hârtie cu toate proiectele şi n-aveţi decât să verificaţi ce s-a făcut. 

 Dl Constantinescu Stere, director: Până acum pe PHARE noi nu am accesat 
nici un proiect pentru că a fost vorba de proiecte pilot destinate altor regiuni. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi acele proiecte o să le prezentăm şi domnul 
consilier le va verifica la faţa locului. 
 

Nemaifiind 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 se dă cuvântul domnului director 
Constantinescu Stere  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind aprobarea iniţierii unui proiect intitulat „ Revizuirea strategiei sectoriale de 
dezvoltare a serviciilor sociale din judeţul Bacău în perioada 2009-2013” şi alocarea 
sumelor necesare pentru realizarea documentaţiei aferente. 
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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 15 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 

Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Bacău la Programul 
de manifestări „Open Days – Regions and Cities in a Challenging World” – „Zilele Porţilor 
Deschise – Regiuni şi Oraşe într-o Lume a Provocărilor” şi „Investors Café” – „Cafeneaua 
Investitorilor”, organizate de către Comitetul Regiunilor şi Comisia Europeană, 
desemnarea participanţilor şi aprobarea bugetului participării. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 Dl Enăşoae Petru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am două 

întrebări şi o propunere. Ce suprafaţă de stand avem, pentru a fi nevoie de 3 oameni în 
perioada respectivă ca permanenţă? Şi aş face menţiunea ca cei care răspund de stand să 
ştie vreo trei limbi străine, dintre care franceza obligatoriu, apoi engleză, germană şi chiar 
spaniolă. 

      Dl Benea Dragoş, preşedinte: Avem persoane care ştiu trei limbi străine. 
 Dl Enăşoae Petru, consilier: Perfect. Pe cine aveţi în vedere la punctul 12, 

13, 14, 15 ca reprezentanţi ai mass-media? 
 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu ştiu, e o idee, nu pot să vă răspund acum. 

Ideea e de a capta şi mass-media în acest proiect. De altfel vreau să vă anunţ că în perioada 
următoare voi demara procedurile legale pentru transmiterea şedinţelor de Consiliu 
judeţean în direct, atât la TV cât şi la radio, şi o mai bună mediatizare a acestui eveniment 
care este şedinţa de Consiliu judeţean. Nu m-am gândit cine vor fi cei 4 ziarişti şi nici nu 
am să vă răspund acum; vor fi reprezentanţi acreditaţi pe lângă Consiliul judeţean - 
organisme mass-media. 

 Dl Enăşoae Petru, consilier: Eu susţin să fie reprezentanţii tuturor 
cotidienelor,  „Deşteptarea”, „Ziarul de Bacău”, „Monitorul” şi „Informaţia de Bacău”. 

      Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt 5 cotidiene. 
      Dl Enăşoae Petru, consilier: Dacă sunt 5, propun să fie 5. 
 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt 5 cotidiene, 3 posturi de televiziune şi un 

radio sau două, dacă nu greşesc, un radio local, aceasta e structura. 
 Dl Enăşoae Petru, consilier: Acestea erau cele două întrebări şi mai am o 

rugăminte. 
 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Putem suplimenta numărul membrilor, ca să nu 

fie discuţii. Putem suplimenta de la 4 la 9 sau la 5, cum doriţi. 
 Dl Enăşoae Petru, consilier: Vă mai propun un lucru pe care vă rog să-l 

supuneţi votului, deoarece grupul consilierilor judeţeni PNL nu a desemnat, nu s-a gândit 
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la acea persoană care să reprezinte această delegaţie. Cu celelalte propuneri, cu 
componenţa care a fost propusă aici, eu personal sunt de acord. Să luăm o pauză de 5 
minute pentru a avea posibilitatea să desemnăm şi noi.  

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu facem acum nominalizările, este vorba de  
principiu. 

 Dl Enăşoae Petru, consilier: Dacă e vorba de principiu, atunci mergem mai  
departe.   

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Propunerea este de a majora numărul 
reprezentanţilor mass-media de la 4. 

 Dl Enăşoae Petru, consilier: Eu am spus la 5. 
      Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu am inventariat toată mass-media locală. 
 Dl Enăşoae Petru, consilier: Eu spun că toate cotidienele trebuie să aibă câte 

un reprezentant. 
 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci 5. 
 Dl Enăşoae Petru, consilier: Da, 5.  
 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bine, mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supun 

aprobării punctul 15 în forma prezentată, cu amendamentul ca la reprezentanţii mass-media 
să fie 5 în loc de 4 şi bineînţeles majorarea bugetului pe măsura unei singure persoane în 
plus. Nu ştiu exact cât revine pentru o persoană, fie că e preşedinte, reprezentant de partid 
sau reprezentant mass-media, pentru că nu suntem trei categorii sociale, suntem atâtea 
persoane şi toţi reprezentăm judeţul. E clar că e un eveniment de la care nu putem lipsi, de 
altfel afişul evenimentului este extrem de elocvent pentru a vedea în ce lume trăim şi în ce 
lume vom trăi, de aceea trebuie să ne integrăm cât mai bine. Orice sugestie pentru această 
acţiune este binevenită până pe 1 octombrie, dacă putem contacta oameni de afaceri, să 
vedem.  

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul 

propus şi se aprobă în unanimitate. 
 

► Se trece la punctul 16 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 
adjunct Dogaru Elena pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului propriu 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. 
 Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnule preşedinte, e o problemă de formă, de fapt 

şi de drept, sunt perfect de acord şi voi vota „pentru” acest proiect de hotărâre, dar tare aş fi 
vrut ca la fundamentarea din partea Serviciului Judeţean de Drumuri să existe o 
antemăsurătoare care să fundamenteze acel necesar de 12 miliarde. Din punctul meu de 
vedere, este o cifră oarbă, pentru că nu ştiu din ce se compune. Se compune din 
decolmatare podeţ, dar aş fi vrut o antemăsurătoare de unde ar reieşi suma respectivă, să 
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văd şi eu încadrările, listele de cantităţi, pentru că aşa mi s-ar fi părut tehnic, dacă nu vă 
supăraţi. 

 D-na Dogaru Elena, director adjunct: A fost pusă la dispoziţie această notă 
de fundamentare şi dacă doreşte domnul consilier, am şi pentru dumnealui. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Împotriva acestui proiect nu se poate vota 
„împotrivă” pentru că sunt nişte bani veniţi de la Guvernul României, pe care-i primim sau 
nu-i primim. Deci a vota împotriva acestui proiect înseamnă a nu primi aceşti bani. De 
restul, putem discuta. 

 Dl Cautiş Vasile, consilier: Prin adresa celor de la Serviciul Judeţean de 
Drumuri, ei solicită 12 miliarde şi noi aprobăm numai o mie. Eu zic să mergem pe adresa 
lor, adică să fim de acord cu suma cerută, pentru că au fundament sau nu, astea sunt alte 
lucruri, asta e părerea mea. Probabil ei şi-au făcut un calcul şi au solicitat această sumă 
minimă pentru realizarea în timp optim a lucrărilor care se pun pe aceste drumuri. 

 Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, nota de fundamentare o 
am în faţă, într-adevăr suma pe care noi o alocăm o preluăm de la Guvernul României. Eu 
aş veni cu o propunere, ca la prima şedinţă de consiliu, când vom face o rectificare de 
buget, să completăm şi noi suma aceasta pentru că este destul de mică. Eu am luat nota de 
fundamentare şi este exact ceea ce cerea colegul nostru; le avem pe suprafeţe, pe absolut 
tot ce s-a întâmplat în comunele din jurul Bacăului şi eu zic că suma este foarte mică şi 
propun ca la prima şedinţă să completăm măcar la cele 12 miliarde cât a cerut Serviciul 
Public Judeţean de Drumuri. Eu zic că o să avem disponibil, dacă Guvernul a putut să dea 
10 miliarde, noi putem da încă 2 miliarde de la Consiliul judeţean. 

  Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, în principiu putem da. Sunt două propuneri 
aici: una să dăm de astăzi şi una să dăm în şedinţa viitoare. Şi eu achiesez la a regla această 
sumă peste aproximativ o lună. Poate să fie mai mult sau mai puţin, sunt de acord să 
susţinem lucrări la Săuceşti, dar de obicei, ştiţi bine, în situaţii de genul acesta, de 
calamităţi, aşteptăm intervenţia centrală, pentru că şi aşa dacă vreţi, o să vedeţi că avem 
multe datorii la alte lucrări din judeţ. 

 Dl Dogaru Silvestru, consilier: Ştiu, de acum 3 ani de zile, au mai rămas de 
atunci. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu trebuie să facem exerciţii de imagine pe 
acest subiect, trebuie să vedem exact. Putem aloca 2 miliarde, sigur că nu va afecta bugetul 
Consiliului juudeţean, dar s-ar putea cu 2 miliarde în altă zonă să facem mai mult decât 
acolo. Sunt discuţii care pot dura la nesfârşit, eu în general sunt pe principiu şi încă din 
2004, ca să nu fiu bănuit de nu ştiu ce sugestii politice. În general, în chestiuni de genul 
acesta de calamităţi, vă amintiţi şi în 2005, se aşteaptă intervenţia Guvernului tocmai 
pentru a nu dezechilibra celelate probleme din judeţ, pentru că e o singură localitate şi mai 
sunt încă 84 în mediul rural de care noi trebuie să avem grijă în continuare. Intervenţia 
Guvernului pe acest segment al refacerii drumului judeţean mi se pare la acest moment 
suficientă şi vom vedea, dacă e cazul, diferenţa o să o acoperim noi. 
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 Dl Dogaru Silvestru, consilier: Asta vroiam să spun, timp de o lună de zile, 
până la prima şedinţă de Consiliu judeţean, probabil că vom vedea cum vor decurge 
lucrările şi dacă va mai fi cazul atunci vom suplimenta, dacă nu, atunci vom rămâne la 
suma aceasta. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Rămânem pe această propunere şi vă supun 
proiectul în forma prezentată. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în 

unanimitate. 
 

► Se trece la punctul „Diverse” din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului 
Fantaza Ciprian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. „GIRUETA TUR” S.R.L. Târgovişte 
împotriva Hotărârii nr.4/2008 a Comisiei Paritare constituită la nivelul judeţului Bacău prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr.64/2008. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, observaţii la acest 

proiect nu am, dar am o completare. Noi avem o mare problemă la ora actuală cu licitaţiile 
care au fost făcute pe internet. Fiecare firmă care şi-a adjudecat un traseu se pare că şi-a 
fixat preţurile pe bilete în funcţie de cum a vrut şi vă dau un exemplu: Bacău – Podiş, pe o 
distanţă de 16 km, un bilet costă 50 de mii, Bacău -Mărgineni - 20 de mii pe o distanţă de 6 
km, Bacău - Nicolae Bălcescu pe o lungime de 14 km costă 15 mii de lei, Bacău - Luizi -
15 mii pe lungimi destul de mari. Chiar nu putem interveni, pentru că să ştiţi că plângerile 
o să înceapă să vină la Consiliul judeţean. Fiecare transportator îşi impune un preţ, spune 
că este stăpân timp de 3 ani de zile pe acest traseu şi se pare că o să apară probleme, pentru 
că la o distanţă de 14 km nu cred că poţi să iei cuiva 50 de mii de lei. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Asta vroiam să vă întreb eu, ştiţi marja noastră 
de intervenţie? 

 Dl Dogaru Silvestru, consilier: Nu ştiu cât putem noi interveni, dar cred că 
am putea să facem totuşi o intervenţie, pentru că nu se poate. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Scandal, asta putem face, şi eventual 
contestaţie. Marja de intervenţie este minimă pe nivelul preţului şi ştiţi bine că şi pe 
licitaţie a fost. 

 Dl Dogaru Silvestru, consilier: Tocmai de asta, că au apărut probleme şi să 
ştiţi că nu e singura problemă. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu cred că e o problemă mult mai gravă, eu am 
început împreună cu doamna Gireadă să lucrăm la un material de modificări legislative, dar 
nu ştiu peste cine voi da pe parcurs. 
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 Dl Dogaru Silvestru, consilier: Ar cam trebui, pentru că din start legea a 
plecat prost, sunt foarte multe firme care au venit, au licitat pe un anumit traseu şi acum 
stăm şi ne uităm că apar tot felul de autobuze. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Voi aduce în următoarea şedinţă a Consiliului 
judeţean o propunere, vom discuta pe marginea ei, propunere din partea tuturor 
consilierilor judeţeni de modificare a legii, pentru că toate oalele se sparg în capul nostru. 
Oamenii au de suferit, singurii care au de câştigat sunt aceşti transportatori şi câteva 
persoane de la Bucureşti. Competenţele şi marja noastră de intervenţie sunt minime şi 
trebuie să intervenim aici pentru că altfel ne vom situa într-o poziţie extrem de jenantă, ca 
toată lumea să ne judece pe noi, dar noi să nu avem pârghiile pentru a interveni şi nu vreau 
să fac nici o glumă, dar dacă în septembrie veţi fi deputat o să vă dăm acest material. Până 
în luna septembrie vom avea acest material gata şi îl vom înainta tuturor parlamentarilor de 
Bacău, astfel încât să demarăm o treabă serioasă şi să nu ne blocăm doar în această incintă. 
Deocamdată n-avem decât să respingem această plângere prealabilă, vom merge şi în 
instanţă, dar trebuie să devenim mai activi şi mai concreţi în acest subiect şi voi face un 
prim pas în următoarea şedinţă, din luna septembrie. Sunt curios peste cine voi da sau peste 
cine vom da de-a lungul acestui demers. 

 Dl Dogaru Silvestru, consilier: Indiferent peste cine vom da, cred că trebuie 
să rezolvăm problema. 

      Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, eu am spus doar că sunt curios, nu speriat. 
      Dl Dogaru Silvestru, consilier: Şi eu aş fi curios să văd peste cine vom da. 
      Dl Benea Dragoş, preşedinte: Curios nu-i tot una cu speriat. 
 Dl Dogaru Silvestru, consilier: Pentru că totuşi ca să laşi la latitudinea 

transportatorului să fixeze preţul, este inadmisibil. 
      Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunteţi de acord că e o lacună legislativă. 
      Dl Dogaru Silvestru, consilier: Este, într-adevăr. 
 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu ştiu dacă-i lacună, cred că-i lacună 

calculată. 
      Dl Dogaru Silvestru, consilier: A fost făcută de la început prost. 
 Dl Benea Dragoş, preşedinte: De la început, dar cu bună intenţie. Dar vreau 

să vin cu o chestie clară, concretă şi să putem interveni pe ea. Vom discuta, va fi un 
material pe care ni-l vom însuşi cu toţii, sper.     

 Dl Cautiş Vasile, consilier: Aş dori două chestiuni să vă spun; în primul rând 
vreau să aduc felicitări preşedintelui şi fostului consiliu judeţean despre modul în care a 
gândit şi a iniţiat intrările în judeţ. Sunt aprecieri nu numai naţionale, ci chiar în afară, 
astfel de iniţiative eu zic să fie în permanenţă cu privire la imaginea şi ceea ce se întâmplă 
în judeţul Bacău. De asemenea, aş dori ca la următoarea şedinţă să vin cu o propunere şi 
anume să iniţiem  2 - 3 burse, vis a vis de hotărârea cu privire la sprijinul financiar, pentru 
tinerii care doresc să lucreze în administraţie şi de ce nu, în timp să devină funcţionari ai 
Consiliului judeţean, deci în administraţia locală a Bacăului. 
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 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Puteţi lucra la această iniţiativă. Şi iniţiativa pe 
care am depus-o astăzi la mapa dumneavoastră, se putea regăsi într-un proiect de hotărâre, 
dar am preferat să o las 30 de zile şi aici aştept mai ales din partea domnului Cojocaru care 
este şi inspector şcolar sugestii, dacă e cazul, dacă nu, aştept o susţinere evidentă pe 
proiect. Informaţiile le-am luat de la dânşii cu promptitudine, vreau din start să precizez că 
implementarea acestui proiect nu se va face în acest an, din motive lesne de înţeles, este 
campanie electorală şi poate fi interpretat în fel şi chip acest demers cu aplicare din anul 
şcolar 2008 – 2009. Însă anul şcolar nu se termină în noiembrie 2008, se termină în iunie 
2009 şi atunci putem din bugetul anului viitor să alocăm o sumă pentru copiii şcolari şi 
preşcolari. Subliniez încă o dată, este vorba de copii doar din mediul rural, din cele 85 de 
localităţi. 
 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 
şi se aprobă în unanimitate. 

 
 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Facem revenire la punctul 2 de pe ordinea de 

zi, iar rezultatul votului este următorul: 
 - dl. Bontaş Dumitru   30 de voturi 
 - dl. Ichim Mihai   29 de voturi 
 - dl. Ochenatu Eugen  27 de voturi 
 Vă supun aprobării punctul 2 cu amendamentul pe care l-a spus şi doamna director 
Bogea, ca cei din executiv să rămână aceiaşi. Cine sunt? 

 D-na Bogea Angela, director: Domnul director Stere şi doamna director 
Hăineală. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles, deci comisia este formată din cei 3 
consilieri judeţeni şi cei 2 directori. 

 Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles că deja sunt 12 solicitări care 
aşteaptă ca această comisie „să-şi intre în pâine” şi rog să vă reuniţi cât mai repede astfel 
încât să dăm drumul acestor finanţări pentru aceşti copii merituoşi ai judeţului Bacău. 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre de la punctul 2 din 
ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate. 
 

Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închisă şedinţa  
din data de 18 august 2008, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
PREŞEDINTE,                                                       
                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

 Dragoş BENEA 
                                                                                                 Elena Cătălina ZARĂ 

                                                      
 
 
G.O./B.P./1 ex 
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