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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 18 aprilie 2009, în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 

Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare prin Dispoziţia nr.72 din 15.04.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 34, absentând motivat 
domnul consilier  Bandea Toma, Cojocaru Ovidiu şi Mihăilă Petrică. 

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, încep prin 
a vă mulţumi pentru efortul făcut astăzi de a participa la această şedinţă extraordinară.  
Sperăm să fim cât mai operativi. Am să dau citire ordinii de zi cu propunerea ca punctul de 
la "Diverse" având în componenţa sa buletine de vot, să-l aducem la punctul doi pe ordinea 
de zi. Dau citire ordinii de zi în forma propusă. 
     1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 14 aprilie 2009. 
 
     2.  Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Judeţului Bacău în Adunarea 
Generală a "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB". 

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

     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 
ambulatoriului de specialitate (corp A) al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”, finanţat 
prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. 

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

     4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea    
ambulatoriului de specialitate al Spitalului Judeţean de Pediatrie Bacău”, finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. 

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

     5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor 
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului „Programarea 
Strategică–modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii descentralizate 
/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 –2013. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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     6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor 
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului „Proiect pilot 
privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea serviciilor livrate 
cetăţenilor de către administraţia publică locală din judeţul Bacău”, finanţat prin Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul de concesiune 
de lucrări publice în vederea modernizării şi operării Aeroportului Internaţional „GEORGE 
ENESCU” Bacău. 

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

    8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spaţiu pentru desfăşurarea 
activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă a asiguraţilor şi 
pensionarilor din judeţul Bacău. 

Nefiind observaţii, se supune la vot aprobarea ordinii de zi  în forma prezentată  şi se 
aprobă în unanimitate. 

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

    9. Diverse. 
 

         Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii la ordinea de zi, în forma propusă.  

 

 
◄ Se trece la primul punct din ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 

din data de 14.04.2009 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar al judeţului Zară Elena 
Cătălina. 

 
 ♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor art.42 alin.(5) 

coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre 
aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus 
menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei 
ordinare  a Consiliului judeţean Bacău din data de  14.04.2009. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 

 
      Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se 
aprobă în unanimitate. 
 



 3 

      ◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Judeţului 
Bacău în Adunarea Generală a "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB". 
 
      ♣  Dl Benea Dragoş,  preşedinte: Este un punct venit la "Diverse" datorită faptului că pe 
29 avem şedinţă de ADIB, iar doamna Gireadă Cornelia, care era până acum reprezentantul 
nostru acolo, este într-un soi de incompatibilitate cu funcţia de membru în consiliul de 
administraţie la Apa Serv, votată marţi în şedinţa consiliului judeţean. Am spus, la votarea 
reprezentantului Consiliului judeţean în ADIS, aceeaşi asociaţie de dezvoltare, dar pe 
salubritate, principiul pe care vrem să funcţionăm, îl reamintesc, preşedintele Dragoş Benea 
şi vicepreşedintele Silviu Bondor, preşedinte şi la ADIB şi la ADIS, şi domnul Bondor 
Silviu în comitetul director, astfel încât să tractăm mai repede şi mai eficient aceste două 
organisme care vor aduce fonduri europene în judeţul Bacău. Deci cu voia dumneavoastră, 
şi din dorinţa de a dinamiza această activitate, am să mă propun iarăşi pentru reprezentant în 
AGA,  la ADIB din partea Consiliului judeţean. Dacă mai sunt alte propuneri?  
 
      Dacă nu mai sunt alte propuneri, am să rog secretariatul tehnic să completeze buletinul 
de vot.  

 
      ◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi 
modernizarea ambulatoriului de specialitate (corp A) al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Bacău”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că toată lumea ştie despre ce vorbim, când vorbim 
de POR, cunoaşteţi axele, ne încadrăm cu acest proiect pe axa prioritară 3, îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, procentul minim de finanţare a cheltuielilor eligibile aferent 
consiliului judeţean este de doar 2%, iar cheltuielile neeligibile sunt suportate integral de 
beneficiar. Este lesne de înţeles că am şi precizat la ultima şedinţă că acest punct şi 
următorul, trebuie depuse cât mai urgent, iar miercuri 22 aprilie Direcţia de integrare se va 
deplasa la Piatra Neamţ pentru a le depune.  

 
        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: Am o observaţie la hotărâre şi ea priveşte şi celelalte 
hotărâri care urmează să fie discutate la ordinea de zi. La art 3, citez, eventualele corecţii de 
buget care pot surveni în urma solicitărilor suplimentare de clarificări din timpul procesului 
de evaluare scrie, modifică de drept prezenta hotărâre. Eu spun, poate modifica prezenta 
hotărâre. Pentru că altfel, ar trebui încă o hotărâre a Consiliului judeţean. Nu să se vină cu alt 
procent de finanţare, fără să fie aprobat de Consiliul judeţean.   
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi în spiritul a ce spuneţi dumneavoastră este exact 
acest articol. Aşa cum este el formulat. 
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      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Nu. Aici spune  modifică de drept. Nu. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi da. Dar nu mai este necesară o hotărâre. Cu acest 
"poate" dumneavoastră ne mai aduceţi încă odată în consiliu.  
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Modifică de drept, înseamnă că nu mai trebuie nimic şi 
nu mai trebuie să fim consultaţi în nici un fel. Aici dacă poate…! 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Intenţia dumneavoastră este bună formularea, este puţin 
invers ca să spun aşa. Eu zic că aşa este corect. 
      ♣ Dl Constantinescu Stere, director executiv: Deci, oricum la sfârşit mai este o 
aprobare a proiectului final, în momentul în care se semnează contractul de finanţare. Aici, 
acest articol este pentru clarificări.   
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu zic că sună bine şi dumneavoastră tot asta doriţi. Dar 
dacă spunem că poate modifica de drept prezenta hotărâre…  
      ♣  Dl Enăşoae Petru, consilier: Nu de drept. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poate modifica prezenta hotărâre, "poate" înseamnă, şi 
"nu poate".  
      ♣  Dl Enăşoae Petru, consilier: Exact.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte; Păi şi atunci ce facem? În caz de clarificări facem 
imediat şedinţă într-o zi, două, în trei? 
      ♣  Dl Enăşoae Petru, consilier: Da. Exact la asta mă refer.   
      ♣  Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt minore aspectele. 
      ♣  Dl Enăşoae Petru, consilier: Ca să fie o hotărâre a consiliului şi nu în mod automat 
să se facă această treabă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: S-ar putea să ne pierdem în extraordinare. Tot ce am 
avut până acum similar, aşa a sunat peste tot. Dacă vreţi încercăm unul experimental. Dar 
eficient, lucrativ şi dinamic să spun aşa este această formulare. Vă propun să păstrăm această 
formulare totuşi.  
      ♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Consider că textul poate rămâne aşa, deoarece este vorba 
de clarificări. Iar scopul întâlnirii de astăzi, vă daţi seama că suntem presaţi şi de timp şi nu 
are rost să mai umblăm pe texte.     
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu-i vorba de asta. Cu atât mai mult, bugetul 
final…  
      ♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Miercuri trebuie să-l depunem.   
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu atât mai mult, cu cât bugetul final va veni din nou în 
consiliu. Deci ultimul vot, tot consiliului judeţean îi va aparţine.  
 
     Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă cu 33 de voturi „pentru” şi un vot împotrivă, respectiv domnul Enăşoae Petru. 

 
      ◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi 
modernizarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Judeţean de Pediatrie Bacău”, 
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. 
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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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă 
cu 33 de voturi pentru şi  un vot împotrivă, respectiv domnul consilier Enăşoae Petru. 

 
      ◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la 
valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale 
proiectului „Programarea Strategică–modalitate de optimizare a structurilor pentru noile 
servicii descentralizate/ deconcentrate din sectorul prioritar sănătate”, proiect finanţat prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 –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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
      ◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la 
valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale 
proiectului „Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru 
eficientizarea serviciilor livrate cetăţenilor de către administraţia publică locală din judeţul 
Bacău”, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
     ◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la 
contractul de concesiune de lucrări publice în vederea modernizării şi operării Aeroportului 
Internaţional „GEORGE ENESCU” 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 Bontaş Dumitru, consilier: Aş vrea să apreciez seriozitatea partenerilor noştri în 
cadrul acestui contract, şi de asemenea să subliniez faptul că Societatea Comercială 
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AEROSTRAR Bacău şi-a luat măsuri pentru mutarea activităţii de producţie pe perioada 
acestei activităţi la Bucureşti, la o firmă concurentă, pentru a nu pune în pericol termenele de 
realizare a unor contracte de producţie în această perioadă.  În al doilea rând aş vrea să vă 
sugerez ca cel puţin o dată la trei luni, directorul Aeroportului Bacău şi inginerul 
independent să facă raport de informare în faţa consiliului judeţean cu privire la stadiile de 
realizare a fiecărei etape din perioada scursă cu privire la realizarea acestui obiectiv la 
Bacău. Şi în al treilea rând, ieri pe 17 aprilie, s-au împlinit 56 de ani de existenţă a firmei 
Aerostar. Vă propun ca noi Consiliul judeţean, să transmitem o scrisoare către Consiliul de 
Administraţie şi preşedintelui acestei companii, pentru că, asemenea firme în judeţul Bacău 
sunt păsări rare, şi ar trebui ca la un asemenea eveniment aniversar, Consiliul judeţean să 
arate că este alături de oamenii, de salariaţii acestei importante firme băcăuane, firmă care se 
ştie că este şi în structura de strategie de firme strategice în România. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt observaţii? 

 
       Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate.  
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule director, aţi notat, sperăm ca după data de 19 
să avem ce raporta, 19 iulie fiind data de intrare în vigoare a contractului. 

   
      ◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui spaţiu 
pentru desfăşurarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă a 
asiguraţilor şi pensionarilor din judeţul Bacău. 

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În urma discuţiei cu directorul casei de pensii, cu 
managerul spitalului, judeţean de urgenţă, domnul consilier Ichim ne-a anunţat că-şi menţine 
aceeaşi concluzie anunţată public în plenul Consiliului judeţean dar va respecta voinţa 
consilierilor care va rezulta din vot în şedinţa extraordinară. Dacă sunt alte observaţii! 
Domnule consilier Ichim? 
      ♣ Ichim Mihai, consilier: Ce am avut de spus, am spus, v-am şi transcris. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. 
       ♣ Ichim Mihai, consilier: Îl rog pe domnul consilier Creţu să spună concluzia comisiei 
de sănătate. 
      ♣ Dl Creţu Aurel, consilier: comisia de sănătate a Consiliului judeţean a hotărât să 
ofere vot favorabil, dar condiţionat de obţinerea avizului autorităţii de sănătate publică, 
pentru schimbarea destinaţiei spaţiului, în destinaţia  oferită de casa judeţeană de pensii , cea 
de expertizare a capacităţii de muncă. Ştiut fiind faptul că din punct de vedere 
epidimiologic, coexistarea unei secţii, a unui compartiment care are ca şi profil de activitate 
major, tratarea afecţiunilor infecţioase, în speţă infecţiile HIV SIDA cu alte specialităţi, este 
interzisă. Vă mulţumesc.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci avizul este favorabil, domnule consilier? 
      ♣ Dl Creţu Aurel, consilier:  Favorabil da. 
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      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă cu 33 de voturi pentru şi un vot împotrivă, respectiv domnul consilier Ichim Mihai. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Rezultatul votului, pentru reprezentantul în ADIB este 
următorul: 24  de voturi „pentru „ Dragoş Benea. 

                     
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău drept  pentru care s-a încheiat prezentul 
proces verbal. 
 
 
 
             PREŞEDINTE,           
                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI      
            Dragoş BENEA                                                      
                                                                                           Elena Cătălina ZARĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.N./C.D./1ex. 
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