CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 29 noiembrie 2005, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.106 alin (2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, prin Dispoziţia nr. 344 din 24.11.2005 a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală
şi prin afişare.
Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 33 de consilieri,
absentând motivat domnii consilieri Lefter Ioan Silviu, Şerban Claudiu şi Lache
Ioan.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
Preşedintele Consiliului judeţean, domnul Benea Dragoş prezintă spre aprobare
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului judeţean din 28.10.2005.
2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării unui mandat de consilier
judeţean.
3. Proiect de hotărâre privind validarea a două mandate de consilier judeţean.
4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea consiliului de administraţie al R.A.
AEROPORTUL Bacău.
5. Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică a judeţului Bacău.
6. Proiect de hotărâre privind încetarea activităţii Corpului Gardienilor Publici
Bacău.
7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcţiei de Sănătate Publică
a judeţului Bacău a suprafeţei de teren de 5770 mp situat în incinta Spitalului
judeţean Bacău, necesară realizării obiectivului de investiţii „Spitalul
municipal Bacău”.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei pentru efectuarea
cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a obiectivului de
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investiţii „Staţie nouă de tratare a apei brute”, situat pe teritoriul comunei
Măgura.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr. 91 din 18.11.2002 privind aprobarea cofinanţării
proiectului „Modernizarea Spitalului Judeţean Bacău prin reabilitarea
sistemului de încălzire”.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru
Protecţia Mediului – reactualizare, judeţul Bacău.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru realizarea unor obiective de investiţii pe drumurile judeţene
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Bacău, în vederea înlăturării
efectelor calamităţilor naturale produse în anul 2005.
12. Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 9 luni ale anului 2005.
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de repartizare a cotei de 15%
din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a
sumelor alocate de Consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale.
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului şi a bugetului
propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2005.
15. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC „PARC
INDUSTRIAL HIT” SRL Bacău.
16. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către
Asociaţia secretarilor de judeţe din România, Asociaţia directorilor economici
din cadrul Consiliilor judeţene din România şi Asociaţia arhitecţilor şefi de
judeţe.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bacău nr.128/30.09.2005 privind participarea la programul „Promovarea
cooperărilor interregionale în contextul aderării României la structurile
Uniunii Europene”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Casa din inima
oraşului - integrarea europeană prin cultură şi rolul aşezămintelor
culturale în acest demers”.
19. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea manifestării „Premiile presei
Băcăuane 2005”.
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20. Diverse.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: La punctul "Diverse" am venit cu o propunere pe
ultima sută de metri, privind finanţarea proiectului cultural (în premieră), intitulat
"Sfântă-i seara de Crăciun" destinat sărbătorilor de iarnă, şi organizat mi-aş permite să
spun, în exclusivitate de Consiliul Judeţean Bacău. Cu adăugirea că am citit la punctul
3 proiect de hotărâre privind validarea a două mandate de consilier judeţean, şi mă
refer la domnul Fânaru Alexandru şi doamna Lungu Tudoriţa, supun la vot ordinea de
zi aşa cum v-am prezentat-o.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată în
unanimitate.
<> Se trece la primul punct din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar
general Traian Milon pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei
anterioare.
♣ D-l Milon Traian, secretar: Potrivit prevederilor art.43 alin.(6) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, ”înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la
dispoziţia consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care
ulterior îl va supune spre aprobare”.
Având în vedere că s-au realizat prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul
preşedinte să supună la vot procesul-verbal al şedinţei din 28 octombrie 2005.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Supunem la vot procesul–verbal al şedinţei
anterioare.
Nefiind observaţii, procesul - verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Înainte de a da cuvântul domnului secretar Milon

Traian vin cu precizarea că vacantarea postului de consilier judeţean ocupat de domnul
Paris Ioan (care şi-a dat demisia) s-a făcut în şedinţa din luna precedentă, şi de aceea
acum avem doar o singură vacantare şi două validări.
<> Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar
general Traian Milon pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind constatarea
vacantării unui mandat de consilier judeţean.
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 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar
general Milon Traian pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind validarea a
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două mandate de consilier judeţean, a doamnei Lungu Tudoriţa şi domnului Fânaru
Alexandru.
Nefiind observaţii, se supun la vot proiectele de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
Domnul Fânaru Alexandru şi doamna Lungu Tudoriţa sunt invitaţi pentru
depunerea jurământului.
<> Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind reorganizarea consiliului de administraţie al R.A.
AEROPORTUL Bacău.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Două propuneri vreau să formulez din partea
executivului, pe lângă autopropunerea domnului Botomei Vasile (domnul Botomei
Vasile, licenţiat în transporturi aeriene şi în ştiinţe juridice, decan al baroului de avocaţi
Bacău, a solicitat să candideze pentru funcţia de membru în consiliu de administraţie),
doamna director executiv Gireadă Cornelia şi domnul director executiv Gherghelescu
Stelian. Mai sunt şi alte propuneri? Dacă nu mai sunt, rog secretariatul şedinţei să
noteze cele trei propuneri: domnul Stelian Gherghelescu, doamna Cornelia Gireadă şi
domnul Vasile Botomei şi să trecem la vot.
În absenţa domnului consilier Şerban Claudiu (membru în comisia de numărare a
voturilor), se stabileşte prin vot unanim ca domnişoara consilier Stan Nadia să facă
parte din comisia de numărare a voturilor în locul domnului consilier Şerban Claudiu.
<> Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
<> Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind încetarea activităţii Corpului Gardienilor Publici Bacău.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Vreau să fac menţiunea că a venit o adresă din
partea Primăriei municipiului Bacău (destul de târziu încât să nu o mai introducem pe
ordinea de zi de astăzi), prin care solicită atribuirea spaţiului în care funcţionează acum
Corpul Gardienilor Publici (clădirea de lângă Liceul Economic), pe o perioadă de un an
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şi jumătate, doi ani maxim, până vor reuşi să-şi identifice alt spaţiu sau să-şi
construiască alt spaţiu. Vom avea această propunere la mapă în şedinţa din luna
decembrie, dar v-am spus doar să reflectaţi asupra acestui punct de vedere.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat.
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 se dă cuvântul doamnei director
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind darea în administrare Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Bacău a
suprafeţei de teren de 5770 mp situat în încinta Spitalulu judeţean Bacău, necesară
realizării obiectivului de investiţii "Spital municipal 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
<> Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei pentru efectuarea cercetării
prealabile în vederea declarării utilităţii publice a obiectivului de investiţii "Staţie
nouă de tratare a apei brute", situat pe teritoriul comunei Măgura.
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 9 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.91 din
18.11.2002 privind aprobarea cofinanţării proiectului "Modernizarea Spitalului
Judeţean Bacău prin reabilitarea sistemului de încălzire".
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.
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<> Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
pentru
hotărâre
privind
aprobarea
Planului
Local
de
Acţiune
Protecţia Mediului – reactualizare, judeţul 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 la vot 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 director
Palea Valentin de la direcţia de Drumuri Bacău pentru a prezenta expunerea de motive
şi proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici
pentru realizarea unor obiective de investiţii pe drumurile judeţene aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Bacău, în vederea înlăturării efectelor calamităţilor
naturale produse în anul 2005.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Precizez că vom avea în luna decembrie, după ce
se va întruni Comitetul judeţean de urgenţă, un proiect de hotărâre prin care vom mai
redistribui anumite sume la lucrările unde nu s-au consumat anumite sume, pentru alte
lucrări unde constructorii au mers mai bine, mai repede şi au consumat banii, care au
fost poate puţini alocaţi pe acea lucrare.
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 12 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului consilier
Floroiu Ionel pentru a prezenta Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a
nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 9 luni
ale anului 2005.
♣ D-l. Floroiu Ionel, consilier: La finalul acestei informări vreau să vin cu o
rugăminte la dumneavoastră, şi vă solicit să aprobaţi pe finalul anului 2005, 10
milioane de lei din bugetul Consiliului judeţean Bacău, în vederea editării unor pliante
pe care să le distribuim în judeţ şi în municipiul Bacău, asta şi datorită faptului că s-a
remarcat de-a lungul timpului că la nivelul judeţului Bacău şi nu numai la nivelul
judeţului Bacău, ci şi în ţară, suferim de o vizibilitate a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică. Când spun vizibilitate înseamnă ca cetăţeanul să ştie ce atribuţiuni avem noi,
şi în ce condiţii poate să se adreseze nouă, când este nedreptăţit de poliţistul care face o
anchetă, când este abuzat, când i s-a încălcat drepturile omului. De aceea v-aş ruga,
dacă sunteţi în asentimentul meu, să votaţi aceste 10 milioane de lei, care vor fi puse la
dispoziţia Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică de către Consiliul Judeţean Bacău
pentru această acţiune. Mulţumesc.
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la informarea prezentată.
♣ D-l. Pocovnicu Constantin, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vin şi
eu în completarea domnului consilier Floroiu Ionel şi vă solicit să ne sprijiniţi în acest
demers, pentru că am constatat că dincolo de aceste aspecte, pentru mediatizarea
rolului ATOP ne lovim în primul rând de partea financiară, şi nu cred că este o sumă
atât de mare aceşti 10 milioane de lei. În acelaşi timp vreau să vă informez pe
dumneavoastră, pentru că simt datoria să fac acest lucru, pentru că dumneavoastră neaţi mandatat ca membrii în comisia ATOP: nu ştiu dacă să mă hazardez să arunc o
afirmaţie mai grea, dar constat ( la ultimele noastre şedinţe de la ATOP) un dezinteres
din partea celor care ar trebui să vină în contact cu noi, cu Consiliul Judeţean şi cu
ATOP, şi vorbesc aici de conducerea Inspectoratului judeţean de Poliţie, care nu ştiu
dacă motivat sau nu, au absentat şi efectiv nu am putut să discutăm acolo lucruri pe
care o să vi le spun dumneavoastră acum. Ceea ce vă spun, este în asentimentul
majorităţii colegilor de comisie. Nu ştiu cât de relevante sunt cifrele prezentate în
această informare şi după cum a precizat domnul Floroiu Ionel, venită de la poliţie.
Aceste cifre ar trebui să le raportăm la situaţia reală de care ne lovim zilnic pe străzile
şi în cartierele băcăuane. Remarc faptul că toate aceste comparaţii (şi este foarte
important acest aspect), sunt făcute cu trimitere la anul 2004, un an considerat de
forurile de la Bucureşti, un an dezastruos pentru activitatea poliţiei judeţene Bacău.
Cred că în orice manual de management (şi domnul profesor Bontaş Dumitru mă poate
susţine sau nu), aţi compara activitatea cu o perioadă calificată drept dezastruoasă este
de la sine o acţiune de management greşită. Aş fi preferat să auzim date şi cifre
comparative cu perioada de când actuala conducere a preluat şefia Inspectoratului
judeţean, şi mi-ar fi plăcut ca la 9 luni să vedem comparaţii cu situaţia de la 3 luni, cu
situaţia de la 6 luni şi poate era mai edificator în ce măsură se află situaţia infracţională
în judeţ. Solicit cu tot respectul domnului comisar şef ca această modalitate să o aplice
la raportarea următoare, cred la raportarea anuală. Mai semnalez, (pentru că tot vorbim
de infracţionalitate şi e uşor să spunem, că, conform unor cifre stăm bine sau stăm mai
bine faţă de alte judeţe), fenomenul cerşetoriei de care ne lovim fiecare dintre noi tot
mai frecvent peste tot. În centrul Bacăului, în faţă la magazinul Luceafărul, în toate
intersecţiile din Bacău au apărut cerşetori, unii chiar cu o violenţă deosebită la adresa
celor care nu le răspund solicitărilor şi e paradoxal faptul că în două intersecţii unde zi
de zi zeci sau sute de lucrători de poliţie ies de la sediu, de unde îşi au sediul şi mă
refer la Tic-tac şi la URA se întâmplă acest lucru fără a lua măsuri sau fără a se vedea
nici o modificare. Vă mulţumesc.
♣ D-l Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: Vreau
să vă informez în primul rând, că datele care sunt prezentate în material sunt date care
se iau şi se fac comparaţii la nivel naţional. La nivelul Inspectoratului nu ne putem
permite să venim cu date care să nu corespundă realităţii. Legat de comparare, acesta
este modelul care se foloseşte la nivel naţional. Întotdeauna se face raportarea cu anul
anterior. Într-adevăr, noi la nivelul Inspectoratului avem o analiză şi facem comparaţii
lună de lună, iar la nivel de an voi prezenta o informare pentru dumneavoastră, în care
să facem raportări la trimestru 1 trimestrul 2 şi semestre. Vreau să vă informez
anticipat că stăm mult mai bine faţă de primul trimestru şi chiar faţă de trimestrul doi.
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În primul trimestru vreau să vă spun că la nivelul Inspectoratului nu s-a lucrat pe
obiective clare, nu au fost planuri de măsuri. În luna aprilie când am preluat, era foarte
multă dezorientare în ceea ce priveşte unele cadre, cu multe reclamaţii între ele, şi zic
eu că acum, lucrurile sunt pe un făgaş mai bun. În momentul de faţă nu avem
reclamaţii cum erau în anii anteriori între cadre şi în urma cărora să ne vină controale
de la Bucureşti. Sigur că în preocuparea noastră în principal sunt infracţiunile stradale
şi accidentele de circulaţie. În ceea ce priveşte infracţiunile stradale, vă informez că
avem scăderi de la lună la lună, asta şi pentru că în ultima perioadă am avut o politică
de cadre pozitivă. Am avut începând cu luna august noi încadrări, promoţia care a venit
din şcoală, 18 agenţi de poliţie. În luna octombrie am făcut încadrări din mediul extern,
deci din viaţa civilă a 15 agenţi de poliţie, care au început serviciul pe 15 octombrie, iar
în luna noiembrie am mai făcut concurs pentru încadrarea a încă 20 de lucrători agenţi
de poliţie care vor fi încadraţi (cei care au luat concursul), începând cu data de 1
decembrie. De asemenea, începând cu data de 17-18 decembrie urmează să ne vină
promoţia agenţilor de poliţie care termină la un an şi şase luni, în jur de 17-18 agenţi de
poliţie, care vor fi repartizaţi în activitatea de menţinerea ordinii şi liniştii publice. De
asemenea, vreau să vă informez că în această perioadă s-a înfiinţat la Primăria Bacău
Poliţia Locală, unde s-au încadrat un număr de 50 de agenţi. Aceşti agenţi execută în
prezent activităţi cu lucrătorii de poliţie în echipe mixte şi avem semnale pozitive că în
prezent lucrurile stau mult mai bine, faţă de ceea ce a fost în trecut. Avem şi unele
planuri în ceea ce priveşte prevenirea infracţiunilor stradale. În acest sens aş aminti aici
reducerea delicvenţei juvenile prin identificarea tinerilor care sunt în abandon şcolar.
Avem un plan de măsuri care este derulat împreună cu Inspectoratul şcolar şi cu
asociaţia OvidiuRom. Vreau să vă informez că au fost identificaţi un număr de 25 de
tineri care sunt în abandon şcolar (atât cât ni s-a comunicat de la Inspectoratul şcolar.)
Aceşti tineri au fost evaluaţi la nivelul instituţiilor de învăţământ pentru a vedea care
este situaţia lor, dacă pot să mai continue cursurile în acele instituţii, sau identificăm
alte instituţii care să fie asistate, unde aceşti tineri să poată continua studiile. De
asemenea s-au făcut evaluări la nivelul locului de domiciliu, unde am stabilit situaţia
materială a părinţilor, şi posibilităţile de a-i întreţine la unităţile de învăţământ. Din cei
25 de tineri, 8 din ei vor fi predaţi pentru a continua cursurile la Asociaţia OvidiuRom.
Din ceilalţi, mai avem 5 din ei care au fost daţi în abandon şcolar, dar au plecat la alte
unităţi de învăţământ, nefăcându-se menţiunea în cadrul instituţiilor respective, 3 sunt
plecaţi în străinătate, iar pentru ceilalţi facem demersuri în continuare pentru a putea fi
menţinuţi în acele unităţi de învăţământ sau să facem propuneri de a merge la Asociaţia
OvidiuRom. De asemenea avem un nou plan de măsuri pentru unităţile de învăţământ,
( nu l-am putut derula până în prezent pentru că profesorii au fost în grevă) împreună
cu Inspectoratul şcolar, cu activităţi concrete în ceea ce priveşte prezenţa în zona
unităţilor de învăţământ a unor persoane care nu sunt binevenite în zonă, şi de
asemenea avem în plan verificări la unităţile de alimentaţie publică, care funcţionează
în apropierea unităţilor de învăţământ pentru că ştim că unii elevi pleacă de la cursuri şi
îşi petrec timpul care ar trebui afectat cursurilor în aceste unităţi. În ceea ce priveşte
accidentele de circulaţie, într-adevăr lucrurile nu au putut fi redresate, decât în partea
finală a anului, şi vreau să vă informez că s-au luat măsuri organizatorice (a fost
schimbat şeful serviciului poliţiei rutiere). Am venit cu noi lucrători în ceea ce priveşte
compartimentul de drumuri naţionale, şi vreau să vă informez pentru prima dată că în
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luna octombrie şi noiembrie avem scăderi la numărul de accidente de circulaţie (în luna
octombrie avem scăderi de la 23 la 22 şi în luna noiembrie de la 22 la 21) şi mă refer la
accidente de circulaţie grave care au persoane decedate sau rănite grav. Avem unele
disfuncţii la acest capitol în ceea ce priveşte tehnica de depistare a celor care conduc
autoturismele cu viteză peste limita legală, dar vom continua să mergem în special pe
măsuri preventive, pe prezenţa lucrătorilor de poliţie în anumite locuri, pentru a putea
determina pe conducătorii auto să reducă viteza. Sigur că avem şi cealaltă componentă
a accidentelor de circulaţie şi mă refer la pietoni. Majoritatea victimelor sunt persoane
în vârstă de peste 60 de ani, care traversează prin locuri nepermise şi cad victime
accidentelor. Vreau să vă informez că pentru anul 2006 în mediul rural intenţionăm cel
puţin de la nivelul IGPR-ului, în baza planului de modernizare a poliţiei române să
dotăm toate posturile de poliţie cu autoturisme şi cred că acest lucru se va întâmpla în
primul trimestru, iar în primul semestru al anului 2006 se intenţionează dotarea
postului de poliţie cu calculatoare şi conectarea lor la reţeaua de la nivelul
Inspectoratului şi de la nivelul IGPR pentru a putea avea o comunicare mult mai
rapidă.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Un amendament aş avea şi eu, ar fi bine să nu
ne mai raportăm la ceea ce a fost înainte. Şi în poliţie ca şi în administraţie cred că nu
suntem ceea ce credem noi despre noi, suntem ceea ce cred alţii despre noi şi în speţă
cetăţenii; deci a veni acum şi a spune aşa cum mai obişnuim şi noi politicienii, să ne
apreciem şi să ne lăudăm între noi, zic eu că este un demers riscant. Subiectivismul ne
domină pe toţi şi ar fi bine să lăsăm cetăţenii să aprecieze dacă s-au făcut progrese sau
nu, în orice domeniu doriţi. De aceea amendez acest gen de apreciere.
♣ D-l. Pocovnicu Constantin, consilier: Eu voiam să rămân pe poziţie asupra unui
aspect cred că ar fi fost mai eficient şi câştigam timp dacă un reprezentant al poliţiei
binevoia, să vină la şedinţele ATOP unde se puteau discuta toate aceste aspecte.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Constat cu surprindere faptul că reprezentanţii
poliţiei nu au fost la şedinţele ATOP, asta înseamnă că nu sunt importante problemele
de acolo.
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: A fost
o lipsă de comunicare pe care o regretăm.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Lipsa de comunicare din partea cui? Trebuie
spus pentru că poate fi interpretat. Vă rog mai concret.
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: S-a
trimis un material care a fost greşit înţeles. Credeam că este şedinţă pe 24 şi a fost 23.
Toate discuţiile de prezentare a materialului au fost purtate pe data de 22. Am primit
materialul şi ştiam că este vorba de 24 şi când am studiat materialul am văzut că era
data de 23 şi deja şedinţa avusese loc.
♣ D-l. Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, domnule
comisar şef, apreciez informarea dumneavoastră pertinentă, cât şi prezenţa
dumneavoastră în sfârşit în rândul nostru. Aş vrea să aduc la cunoştinţa dumneavoastră
că nu ne-am mai bucurat de prezenţa dumneavoastră din luna iunie a acestui an, dar nu
asta m-a deranjat cel mai mult, mă deranjează că nici pe reprezentantul Corpului
Poliţiştilor din România nu l-am mai văzut de vreo 4 şedinţe, nu a mai venit să ia
contact cu noi. În informările dumneavoastră, aş vrea să vedem şi care este starea
personalului pe care îl conduceţi dumneavoastră, plecând de la strategia formulată de
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unul din conducătorii poliţiei române, i-aş spune poliţist tampon, dar sună urât, mai
bine poliţist interfaţă între societatea civilă şi Ministerul de Interne. Deci, vă aduc la
cunoştinţă că pe domnul Gavrilă Gheorghe nu l-am mai văzut de mult. Vreau să vă
întreb dacă în afară de două cazuri care au fost recompensate în ultimii 2 ani de zile,
dacă Ministerul de Interne şi al Administraţiei a mai recompensat măcar cu ocazia
sărbătorilor, aceşti poliţişti pe care îi vedem aşa cum îi vedem în stradă toată ziua şi se
luptă cu problemele care sunt. Nu văd în informarea dumneavoastră, domnule comisar
şef, despre starea infracţională de la ţară. Citim în presă despre fel de fel de măceluri
prin discoteci, prin baruri şi noi nu avem informări despre ceea ce se întâmplă acolo.
Vreau să vă spun că poliţiştii de proximitate sunt văzuţi din ce în ce mai rar prin zonele
pe care dumneavoastră le-aţi specificat că aveţi activităţi. Mă refer în jurul unităţilor
şcolare, la unităţile de alimentaţie publică. Apreciez înnoirea personalului de la poliţie
şi am văzut că s-au şi modernizat acum, deci purtarea bloc-notessului sigur va scădea
rata infracţiunilor în domeniul rutier, pentru că în afara de simpla prezenţă a copiilor pe
care i-aţi angajat acum, nu realizaţi nimic domnule comisar şef. Am văzut din raportul
dumneavoastră, dealtfel că după ce a-ţi schimbat şeful poliţiei rutiere aţi avut o
eficienţă în activitatea de poliţie. Vă propun să-l schimbaţi la fiecare 6 luni ca să
mergeţi mai bine cu datele şi cu raportările şi ar mai fi mai multe probleme de spus dar
sper să ne bucurăm de acum de prezenţa dumneavoastră în cadrul Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică . Mulţumesc.
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: Nu
ştiu de ce sunt aceste discuţii legate de absenţa mea. După câte cunosc de câte ori am
fost invitat, dacă eu nu am fost în localitate, a venit altcineva cu excepţia şedinţei din
23 noiembrie. Cred că se caută acum un nod în papură.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Nu. S-a semnalat, o singură dată absenţa. Dar au
mai fost ridicate şi alte aspecte nu numai asta.
♣ D-l. Bunea Cristian, consilier: A fost o lipsă de comunicare între ATOP şi
domnul Oprişan Vasile care va ţinut locul.
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: Deci
toate le voi comunica în funcţie de cum s-au prezentat. Legat de problema premiilor,
premiile în rândurile cadrelor de poliţie sunt materiale, şi sunt prin mulţumiri verbale.
În ceea ce priveşte premiile pecuniare, cunoaştem cu toţii că este legea bugetului care
suspendă aplicarea acestor premii, şi nu vom avea anul acesta de loc. În ce priveşte
infracţiunile din mediul rural ele sunt în scădere. Sigur că sunt o parte care se întâmplă
dar nu sunt fenomene, iar acolo unde au fost infracţiuni, sunt colective care lucrează, şi
de fiecare dată autorii au fost amendaţi.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: În scădere faţă de ce, domnule comisar şef ?
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: În
scădere chiar cu perioadele la trimestrele din 2005. În ceea ce priveşte prezenţa
lucrătorilor de poliţie, eu am un program cu poliţiştii de proximitate care este în
derulare, Vom vedea la nivelul municipiului Bacău, anumite benere care vor prezenta
sloganul acestor lucrători, şi va fi o adresă de e-mail unde cetăţenii care au
posibilitatea, (deci încă un mod de a ne apropia de cetăţeni) pot să ne contacteze pentru
a afla exact lucrătorii de poliţie care sunt în zona de competenţă, numărul de telefon şi
atribuţiile lor. Vreau să vin aici cu o precizare pentru că noi l-am publicat în presă şi
am luat măsuri ca acest număr de telefon să fie afişat la toate unităţile de poliţie, acel
10

număr 20.20.15 prin care cetăţenii au posibilitatea să informeze conducerea
inspectoratului, de toate abuzurile care sunt comise de lucrătorii de poliţie sau de
faptele de corupţie. De asemenea, am urmărit prin acest lucru( acest număr de telefon
care este la dispoziţia cetăţenilor), ca lucrătorii de poliţie, în toate activităţile care le
întreprind, să se corijeze şi să nu mai comită abuzuri.
♣ D-l. Bunea Cristian, consilier: Două probleme mai am domnule comisar şef.
Mă aşteptam să aud un proiect din partea dumneavoastră pentru că este al doilea caz,
cred eu că destul de grav, cu poştaşii care sunt tâlhăriţi. Primul este nerezolvat şi la ora
actuală, dacă nu mă înşel şi al doilea este la fel de nerezolvat şi mă aşteptam să aud un
proiect prin care, atunci când pleacă cu sume mari să-i însoţiţi, să faceţi altceva.
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: Deci,
eu nu am venit aici cu toate proiectele. În momentul când s-a întâmplat acel caz, noi
am luat legătura cu Direcţia de poştă, am luat măsuri de prevenire, inclusiv de evaluare
a tuturor poştaşilor, şi vreau să vă informez că inclusiv acea persoană care a căzut
victimă era o persoană cu un handicap în audiţie, deci purta un aparat auditiv. Avem,
colectiv care lucrează, şi sperăm să venim şi cu date mai bune.
♣ D-l. Bunea Cristian, consilier: Spuneţi-mi, reclama din centru cu poliţia de
proximitate este tot din bugetul Ministerului de Interne şi al Administraţiei?
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: Nu,
este un program în care au fost atraşi şi alţi parteneri şi nu au fost folosite fonduri din
M.A.I.
♣ D-l. Bunea Cristian, consilier: Vă aduc aminte domnule comisar şef că este un
program pe care l-am pus la punct în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, şi
de aceea mă aşteptam să văd acolo şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: Deci,
eu încă o dată vreau să vă informez că acest program care este semnat de mai multe
instituţii, şi societăţi comerciale care au venit cu sume de bani, şi este făcut pentru a
prezenta activităţile şi ceea ce este legat de poliţia de proximitate.
♣ D-ra. Arvinte Codruţa, consilier: Am şi eu o întrebare pentru domnul comisar:
În luna iunie aveaţi 7 poliţişti de proximitate, acum câţi aveţi?
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: Deci,
noi avem înaintat la nivelul IGPR-ului şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor,
un nou proiect. Prin noul proiect avem la nivelul Bacăului 14 poliţişti de proximitate.
Aşteptăm proiectul.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Câţi sunt în teren? Asta a întrebat domnişoara
consilier Arvinte.
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a judeţului Bacău: În
teren sunt acum 10 poliţişti.
♣ D-l. Huluţă Ghiorghe, consilier: Domnule preşedinte, profit de faptul că îl avem
pe domnul comisar şef în mijlocul nostru, şi vreau să vă spun că am aflat din massmedia că în urma acţiunilor sindicale, s-au stricat dalele din faţa Prefecturii. Asta am
aflat. Eu am fost la toate acţiunile. Purtătorul de cuvânt al Primăriei asta a spus,
probabil că a avut şi OK -ul primarului Stavarache, şi aş vrea să ştiu dacă are informaţii
domnul comisar şef, dacă sindicaliştii au stricat aceste dale, şi dacă nu, aştept nişte
scuze, iar dacă le-au stricat aştept nişte sancţiuni.
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♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a municipiului Bacău:
Nu avem nici o reclamaţie în acest sens, şi nu am făcut verificări.
♣ D-l. Huluţă Ghiorghe, consilier: V-aş ruga eu să faceţi.
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a municipiului Bacău:
Este nevoie de o plângere a persoanei care este vătămată.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: A fost o glumă din partea domnului consilier
Huluţă. Nu trebuie să privim aşa, o glumă pe marginea unei declaraţii politice, aş
îndrăzni să spun declaraţia anului, bineînţeles în sens negativ, dar a fost făcută, nu de
primarul Stavarache ci de purtătorul de cuvânt al Primăriei şi merită a fi semnalată.
♣ D-l. Huluţă Ghiorghe, consilier: Dar purtătorul de cuvânt îl reprezintă pe
domnul primar Stavarache.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: În oarecare măsură.
♣ D-l. Huluţă Ghiorghe, consilier: Nu aştept scuzele pentru mine, ci pentru miile
de sindicalişti care au venit aici în faţă şi au cerut nişte drepturi.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Asta a fost declaraţia. A fost o declaraţie de toată
frumuseţea.
♣ D-l. Huluţă Ghiorghe, consilier: Noi nu am primit nici o sesizare nici de la
jandarmerie, nici de la poliţie că ne-am purtat într-un anumit fel. Eu voiam să văd dacă
domnul comisar şef a primit astfel de sesizări.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Domnule comisar şef, aţi văzut că există un
interes vis-à-vis de activitatea poliţiei, pe care eu îl salut şi nu trebuie să fie nimeni
deranjat. Aşa cum v-am spus Consiliul Judeţean este un partener al Inspectoratului
Judeţean de Poliţie, şi prin ATOP şi prin forumul care sunteţi astăzi aici, şi trebuie să
înţelegeţi că există interes pentru aceste activităţi şi vor mai fi asemenea remarci,
pentru că ele vin din partea cetăţenilor şi consilierii judeţeni sunt aici doar purtătorii
acestor mesaje.
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a municipiului Bacău:
M-aş bucura foarte mult ca şi consilierii judeţeni să răspundă pozitiv la solicitările
noastre pentru că avem foarte multe probleme în ceea ce priveşte unele fonduri unele
dotări, şi cred eu şi în ceea ce priveşte asigurarea străzilor care uneori reprezintă o
cauză a accidentelor de circulaţie.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Nu-mi puteţi da nici un exemplu de o acţiune pe
care a-ţi solicitat-o la Consiliul Judeţean şi nu a-ţi primit un răspuns clar. Vă asigur că
orice solicitare va fi supusă plenului Consiliului judeţean şi vom decide în cunoştinţă
de cauză.
♣ D-l. Alexa Ştefan, comisar şef, Inspectoratul de poliţie a municipiului Bacău:
Prin ATOP am solicitat să mai facem unele dotări în ceea ce priveşte poliţiştii care
acţionează în municipiul Bacău pentru că avem o lipsă de autoturisme. Noi am spus că
venim cu un plan de măsuri pentru dotarea posturilor de poliţie cu autoturisme în luna
ianuarie sau februarie, dar vom rămâne foarte deficitari la nivelul municipiilor şi în
special în municipiul Bacău, unde avem nevoie de autoturisme pentru deplasare şi
pentru patrulare. De asemenea, avem solicitări pentru întocmirea sau tipărirea unor
pliante cu privire la activitatea noastră şi în ceea ce priveşte prezentarea către populaţie
a unor măsuri preventive. O să fiu mai explicit în adrese şi poate reuşim să obţinem un
sprijin al consilierilor judeţeni pentru că trebuie să ne dăm mâna şi să fim în sprijinul
cetăţenilor.
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Se supune la vot aprobarea celor 10 milioane de lei solicitate de către domnul
consilier Floroiu Ionel şi se aprobă în unanimitate.
<> Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind stabilirea criteriilor de repartizare a cotei de 15% din sumele defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate de Consiliul judeţean pentru
echilibrarea bugetelor locale.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii referitoare 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.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Înainte de a trece la punctele 14 şi 15 am făcut o
eroare sau o omisiune. Punctul de la diverse în mod firesc, chiar dacă este o iniţiativă
de ultim moment, trebuie supusă aprobării înainte de punctele 14 şi 15 şi mi-aş permite
să detaliez puţin. Nu este ideea mea personală, ea vine din partea mai multor consilieri,
şi cred că, Consiliul Judeţean are obligaţia să organizeze o asemenea acţiune, nu din
dorinţa de a face concurenţă altor instituţii care vor organiza asemenea activităţi.
Primăria municipiului Bacău va debuta pe 5 decembrie în Parcul Cancicov şi va
termina de revelion. Noi ne-am propus, având în vedere că nu avem posibilităţile
financiare ale Consiliului Local Bacău, am considerat necesar să avem o acţiune mai
scurtă ca timp, dar mai intensă ca desfăşurare, şi am fixat ziua de 23 decembrie. Aş
vrea ca să rămână ca o obligaţie pentru viitoarele Consilii Judeţene şi pentru viitoarele
conduceri ale Consiliului Judeţean ca în ziua de 23 decembrie să se organizeze această
manifestare culturală "Sfântă-i Seara de Crăciun". În acest an vrem să facem un concert
cu Ştefan Hruşcă, un ambasador al colindelor tradiţionale româneşti, pe care îl vom
avea pe 23 decembrie aici. Vrem să montăm un brad, cel mai mare şi mai frumos brad
din judeţul Bacău, chiar în faţa acestei clădiri şi vrem să-l ornăm cu totul şi cu totul
deosebit (Aici se vor mai desfăşura şi acţiunile primăriei în special cele de la revelion.)
Vrem ca toate acestea să se întâmple pe data de 23 decembrie: dimineaţa să fie alaiul
datinilor şi obiceiurilor, undeva între orele 11,00 şi 15,00, iar seara, să ornăm acest
brad, să organizăm un concert de colinde în deschidere cu ''Ansamblul Busuiocul'' de
maxim 30 de minute, după care Liceul de Artă va avea un program tot de 30 de minute,
iar după aceea să vină Stefan Hruşcă să ne onoreze cu un concert de o oră şi jumătate
după cum s-a discutat. Aceasta să fie practic acţiunea Consiliului Judeţean, şi exclusiv
a Consiliului Judeţean, cu menţiunea că scena pe care se va desfăşura acest spectacol
va fi oferită de Primăria Municipiului Bacău care oricum va mai avea şi alte concerte,
aşa cum v-am mai spus. Suma pe care am prins-o este mare, este de aproximativ două
miliarde şi jumătate. 80% din această sumă va fi alocată pentru împodobirea bradului
în mod cu totul şi cu totul deosebit. Nu am vrut să fac economie la acest capitol pentru
că zic eu că merită şi municipiul Bacău şi judeţul Bacău, şi băcăuanii merită un brad
foarte bine ornat, şi nu numai bradul, ci şi zona de aici din centru. Deci, aceasta este
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acţiunea pe care am intitulat-o zic eu destul de frumos Sfântă-i seara de Crăciun şi
cred eu că sunt în asentimentul dumneavoastră cu această iniţiativă, pe care repet nu
este a preşedintelui de Consiliu Judeţean ea vine şi de la consilierii judeţeni şi dacă nu
sunt alte propuneri, observaţii, discuţii, amendamente supun la vot proiectul în forma
prezentată.
Se supune la vot proiectul de hotărâre de la punctul „Diverse” privind finanţarea
proiectului cultural „SFÂNTĂ-I SEARA DE CRĂCIUN” din cadrul programului
manifestărilor culturale destinate Sărbătorilor de iarnă, organizat de Consiliul Judeţean
Bacău în forma prezentată şi se aprobă în unanimitate.
Înainte de a trece la punctul 14 domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă rezultatul
votului privind reorganizarea Consiliului de administraţie al R.A. AEROPORTUL
Bacău, după cum urmează:
-D-l Gherghelescu Stelian -29 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă
-D-na Gireadă Cornelia - 28 de voturi pentru şi 4 voturi împotrivă
-D-l Botomei Vasile
- 2 voturi pentru şi 30 de voturi împotrivă.
<> Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului judeţului şi a bugetului propriu al Consiliului judeţean
pe anul 2005.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii referitoare la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ D-l. Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, lucrarea este
amplă, eu am să mă refer la o problemă punctuală ce ţine de sumele alocate de
Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru că asta ne interesează
cel mai mult. După cum am văzut din expunerea de motive, conform Ordonanţei de
Urgenţă nr. 45/2003, se stabilesc criteriile de repartizare a acestor sume. există şi o
formulă în acest sens. Mai rămâne la dispoziţia Consiliului Judeţean 15% , sumă care
poate fi repartizată de Consiliul Judeţean. În aceste condiţii, nouă consilierilor judeţeni
nu ne rămâne decât să ridicăm mâna, considerând că este respectat actul normativ. În
acelaşi timp vreau să vă mai spun că noi avem un plan judeţean de dezvoltare ca parte
componentă a planului regional, şi mă întreb cum putem noi să realizăm acest plan,
dacă ni se impune ce sume trebuie să repartizăm. Şi mă uit aici, în material că 30% din
sumă are ca şi criteriu de repartizare impozitul pe venit. Noi ştim foarte bine că în
localităţile cu activităţi economice reduse, această sumă este foarte mică, în comparaţie
cu unităţile administrative cu activităţi economice consistente unde impozitul pe venit
este principala sursă şi reprezintă 47%. Deci 47% din impozitul nostru pe salariu merge
la primărie. Din această cauză unele primării şi-au permis să reducă taxele pentru că a
crescut foarte mult suma din acest impozit pe venit. Deci cred eu că ar trebui făcute
demersuri pentru modificarea acestei ordonanţe.
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♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Susţin întru totul ceea ce a spus domnul consilier
Chiriac Ioan, într-adevăr această formulă o moştenim din trecut, şi nu trebuie să ne
ascundem de acest lucru, mai ales noi cei din actuala opoziţie sau din actuala putere din
Consiliu Judeţean. Într-adevăr această formulă ajută tot comunele cu bugete mai mari
cum ar fi comune ca Nicolae Bălcescu, Hemeiuş, comune în care s-au dezvoltat
investiţii datorită apropierii de municipiul Bacău. Este o formulă nedreaptă, şi susţin
această propunere şi o voi face inclusiv tuturor parlamentarilor de Bacău şi poate vom
avea,( fiindcă tot vine luna bilanţului, luna sărbătorilor, luna topurilor, luna
clasamentelor, luna decembrie) poate vom face o întâlnire la nivel de prefect,
preşedinte de Consiliu judeţean, chiar şi consilieri judeţeni, cu parlamentarii de Bacău,
tocmai pentru a face un bilanţ al colaborării dintre Parlament şi administraţia locală, şi
atunci cred că va fi cea mai nimerită ocazie pentru a face această iniţiativă legislativă.
O susţin întru totul şi este perfect ancorată în realitate. De fapt ceea ce facem noi acum
este o încălzire pentru ce va urma în luna decembrie cu bugetul, pentru că iarăşi ne
vom izbi de aceeaşi problemă. Acum facem rectificare bugetară, dar vom împărţi banii
pentru bugetul pe 2006 şi se va ivi aceiaşi problemă. Dar niciodată nu este prea târziu
şi este foarte adevărat că această iniţiativă putea fi făcută şi mai repede şi poate astăzi
nu mai împărţeam banii după această formulă şi încă odată repet că sunt de acord întru
totul şi nu cred că este nimeni care să conteste această propunere.
♣ D-l. Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş vrea să
vă prezint o propunere a grupului consilierilor PSD : Ar fi bine dacă la următoarea
şedinţă am adopta o hotărâre, care să vină în sprijinul dezvoltării unui program, care se
adresează tinerilor studenţi de la universităţile din Bacău şi care au domiciliul pe raza
judeţului Bacău. Se ştie că în ultima vreme tot mai mulţi tineri din România au dreptul
să se înscrie şi să participe la stagii de studii organizate la universităţile din Uniunea
Europeană. Aceste concursuri sigur sunt susţinute, de acei studenţi care au o putere
financiară mai mare, pentru că o parte din cheltuielile necesare participării la aceste
stagii, trebuie suportate de studenţi, de familiile acestora. În acest sens noi vă
propunem ca hotărârea pe care să o adoptăm să aibă în vedere constituirea unui fond de
sprijin pentru tinerii studenţi din aceste universităţi cu domiciliul în judeţul Bacău,
pentru a putea susţine cheltuielile de transport de la domiciliu şi înapoi la domiciliu
către universităţile unde vor câştiga stagii de pregătire în străinătate. Cred că în felul
acesta acordăm o atenţie viitorilor specialişti, viitorilor consilieri în Consiliul Judeţean
Bacău. Aceasta este propunerea noastră şi sper ca dumneavoastră să o susţineţi.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Eu chiar aş extinde această propunere, aş
propune să ajutăm nu numai studenţii de la universităţile din Bacău, ci şi pe cei care
studiază la Timişoara, Reşiţa, Bucureşti, Iaşi, Cluj -Napoca, chiar şi acei copii care sunt
tot ai judeţului Bacău să fie sprijiniţi. Sunt foarte mulţi tineri din judeţul Bacău care
accesează fel de fel de burse (practic aceasta este propunerea) dar nu le pot pune în
aplicare din motive materiale( nu au bani să suporte transportul, nu au bani să suporte
asigurarea medicală, ba nu este asigurată cazarea şi este asigurat transportul), deci
întotdeauna o componentă nu este asigurată de cel care oferă bursa, şi acea componentă
nu poate fi acoperită de tânărul băcăuan în speţă, şi propunerea este să venim noi cu
această susţinere, şi o susţin întru-totul şi împreună cu serviciul juridic şi cu grupul de
consilieri care a iniţiat această propunere, vom încerca să propunem pentru luna
decembrie a acestui an un proiect de hotărâre şi să rezervăm o sumă din bugetul anului
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viitor, pentru acest gen de activităţi, şi bineînţeles eventual, să desemnăm o comisie
care să nu fie formată numai membrii din aparatul consiliului judeţean, sau din
consiliul judeţean ci şi din membrii de la Universitatea George Bacovia, de la
Universitatea Bacău, şi din alte persoane care considerăm noi că pot face parte din
această comisie, care să analizeze aceste dosare pentru că sigur cine va solicita aceste
fonduri va avea de întocmit un dosar, va avea de prezentat nişte documente şi atunci
comisia să poată analiza şi dispune şi să nu intrăm de fiecare dată în consiliul judeţean
cu 2,3,5,10 propuneri. Deci pentru luna decembrie voi media această întâlnire între
grupul de consilieri care a făcut această iniţiativă, şi serviciul juridic.
♣ D-l. Chiriac Ioan, consilier: Deci apreciez şi eu această propunere, să putem
ajuta tinerii studioşi. Am în schimb un amendament. Ştiu că există o hotărâre a
Consiliului Local Bacău, în acest sens şi cred că noi ar trebui să constituim acest fond
pentru tinerii din judeţ, ca să nu ne suprapunem cu municipiul Bacău care are cu totul
alte situaţii şi destul de consistente.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier aveţi perfectă dreptate, am
anticipat şi noi acest lucru, dar dumneavoastră aţi venit parcă în completare. Bugetul
municipiului poate suporta mai uşor această iniţiativă şi noi să îi sprijinim doar pentru
cei din mediul rural. Mi se pare absolut firesc (şi pentru Oneşti şi pentru Moineşti, şi
pentru Comăneşti, şi pentru Tg-Ocna) să ne adresăm copiilor din mediul rural, pentru
că sunt multe vârfuri băcăuane din mediul rural care merg la facultăţi. Vom ruga
primarii să popularizeze această hotărâre în comunele lor pentru că s-ar putea să nu
ajungă la ţinta finală.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot 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
executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind majorarea capitalului social al SC "PARC INDUSTRIAL HIT” SRL
Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii referitoare 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 16 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Asociaţia secretarilor de judeţe
din România, Asociaţia directorilor economici din cadrul Consiliilor judeţene din
România şi Asociaţia arhitecţilor şefi de judeţe .
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii referitoare la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
<> Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
executiv Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind modificarea art.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.
128/30.09.2005 privind participarea la programul "Promovarea cooperărilor
interregionale în contextul aderării României la structurile Uniunii Europene”.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii referitoare 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 18 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
executiv Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului "Casa din inima oraşului integrarea europeană prin cultură şi rolul aşezămintelor culturale în acest
demers".
♣ D-l. Tătaru Dan, consilier: Am să-l ajut un pic pe domnul director
Constantinescu Stere pentru că are emoţii, şi am să vă explic în două cuvinte opinia
mea în acest proiect. Este vorba de împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Casei de
Cultură a sindicatelor din Bacău, şi cred că fiecare dintre noi de-a lungul timpului a
trecut măcar o dată în viaţă pe acolo, dacă nu de mai multe ori, iar această instituţie de
cultură a Bacăului, cred eu, că reprezintă totuşi un edificiu important în sufletele
noastre. Pentru cele arătate, eu zic să nu-i mai trimitem să mai caute bani prin altă
parte. Pentru 34 milioane lei care este diferenţa între ce buget au ei făcut, şi ce le putem
oferi noi, să le dăm cele 100 de milioane lei necesare. Activităţile vor începe cu data de
15 decembrie şi se vor derula câteva zile, în care dânşii îşi vor realiza activităţile
programate în sensul popularizării şi celebrării acestor ani pe care această instituţie în
municipiul Bacău i-a slujit culturii băcăuane. Deci, eu propun să le dăm cele 100 de
milioane.
♣ D-l Benea Dragoş, preşedinte: Mărturisesc că a mai fost făcută această
propunere de către un consilier care a dorit să-şi păstreze anonimatul, ca şi la
propunerea acţiunii cu Crăciunul, mi se pare de bun simţ şi fie de frică aş fugi de
această sumă de 66 de milioane şi propun să le dăm suma de 100 de milioane.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
propus de domnul consilier Tătaru Dan şi se aprobă în unanimitate.
<> Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnul director
executiv Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind cofinanţarea manifestării "Premiile presei Băcăuane 2005".
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii referitoare 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
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: La punctul „Diverse” am abordat proiectul
SFÂNTĂ-I SEARE DE CRĂCIUN, dar domnul director Roşu de la Spitalul judeţean a
dorit în mod special să ne spună câteva cuvinte.
♣ D-l. Roşu Leonard, director, Spitalul de urgenţă: Mulţumesc pentru că m-aţi
invitat aici. Am solicitat eu să iau cuvântul, pentru că de multe ori am vrut să vă
mulţumesc pentru efortul dumneavoastră financiar de a ajuta Spitalul judeţean, şi ca
ordin de mărime vreau să vă spun că numai efortul dumneavoastră bugetar de aproape
un milion de euro care a ajutat Spitalul anul acesta, valorează cât 15 ani de lipsă de
investiţii din partea Ministerului Sănătăţii faţă de Spitalul judeţean Bacău. Aşa după
cum ştiţi, avem o infrastructură veche, avem imobile construite din anul 1850, avem 10
ha, avem peste 20 de km de conducte de apă rece, apă caldă, şi aşa mai departe. Nu s-a
făcut nimic multă vreme. Abia după ce Consiliul Judeţean a avut posibilitatea legală să
se implice, condiţiile de spitalizare pentru pacientul băcăuan au început să se schimbe,
îmbunătăţirile au început să se facă simţite şi asta mulţumită dumneavoastră. Aş
încerca tot prin intermediul dumneavoastră să fac un apel către Consiliul local Bacău,
poate urmează exemplul dumneavoastră. Noi avem multe solicitări care au plecat către
dânşii şi de multe ori am înţeles că nu există posibilitatea legală să ne ajute şi probabil
că aşa este (nu vreau să discut acest aspect), însă într-o discuţie pe care am avut-o de
curând cu directori de spitale din ţară am înţeles că în spitale mari cum este cel din Tg.
Mureş, Consiliul local se implică acum în iniţierea unui SMURD, a unui centru de
ambulanţă performant pe care îl va instala la spitalul de urgenţă din Tg. Mureş. Ei au
aceeaşi structură ca şi noi: un singur spital judeţean de urgenţă (cei drept, ceva mai
mare), fără spital municipal. Deci, acolo consiliul local se implică în instalarea unei
ambulanţe foarte moderne. Dacă dumneavoastră ne puteţi ajuta, noi facem apel direct
către Consiliul Local Bacău, dar poate eu ştiu, o colaborare între cele două consilii cu
siguranţă va aduce un plus de finanţare şi un plus de mai bine Spitalului Judeţean. Încă
odată vă mulţumesc pentru tot efortul dumneavoastră şi orice sugestie aveţi vis-à-vis de
îmbunătăţirea confortului sau actului medical vă stăm la dispoziţie pentru ca împreună
să fie mai bine pentru pacientul din Bacău. Mulţumesc.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Cadrul legal domnule director, există, există
forma asocierii, nu trebuie s-o inventăm ci trebuie doar să o căutăm şi să o iniţiem. Este
greu de crezut că, Consiliul Local Bacău va mai reuşi să aloce bani pentru Spitalul
judeţean.
♣ D-l. Chiriac Ioan, consilier: Vreau să vă spun că m-am interesat de programe de
finanţare pentru că este într-adevăr o problemă la Spitalul judeţean, şi începând cu anul
2007 există programe de finanţare cu cofinanţarea consiliilor locale şi a consiliilor
judeţene. Deci în 2006 să pregătim aceste proiecte, ca în 2007 să le putem avea.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Este un lucru îmbucurător, dar unde pot fi
accesate aceste programe?
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♣ D-l. Chiriac Ioan, consilier: Se găsesc pe saitul Ministerului de Finanţe. Eu
acolo am găsit, şi vă dau toate datele de care aveţi nevoie.
♣ D-l. Bunea Cristian, consilier: Aş aprecia ca un gest de mult bun simţ cuvântul
domnului director Roşu Leonard, având în vedere că ştim cu toţii situaţia spitalului şi
putem considera că tot efortul pe care l-a făcut până acum cu sprijinul Consiliului
Judeţean, l-a făcut în sprijinul comunităţii judeţului Bacău. Aş profita de faptul că am
ieşit puţin din ordinea de zi, şi cred că ar fi bine să dăm cuvântul şi doamnelor
profesoare care au beneficiat de sprijinul Consiliului Judeţean pentru că studiind
materialul prezentat la mapă, cred că vor mai apela cu siguranţă la Consiliul Judeţean.
♣ D-na. Şova Elena, consilier: Domnule preşedinte stimaţi colegi, din respect
pentru dumneavoastră îmi cer scuze că am întârziat astăzi, dar mă motivez că am avut
un proces, graţie domnului primar Stavarache. Acum urmează întrebarea mea: dacă
fata mea este studentă la Iaşi, credeţi că primăria îi aprobă ei stagiul de pregătire?
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Eu cred că da. Sincer, cred că da.
♣ D-na. Sterpu Angela, profesor, Inspectoratul şcolar: Domnule preşedinte,
onorată asistenţă permiteţi-mi să vă salut şi să vă mulţumesc pentru sprijinul acordat
cadrelor didactice. Votul dumneavoastră a fost foarte important pentru noi astăzi.
Vreau doar în câteva cuvinte să vă spun că delegaţia de profesori din învăţământul
preuniversitar a fost alcătuită din 18 persoane, a fost o delegaţie foarte disciplinată care
şi-a făcut datoria aşa cum trebuie, au fost 4 inspectori şcolari, domnul inspector
general, directori a unor instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţul Bacău, şi
profesori de franceză. În urma acestei vizite s-au legat cel puţin 20 de parteneriate, este
vorba de parteneriate care vor solicita finanţare în cadrul Centrului Naţional Leonardo.
Este vorba de stagiile de pregătire profesională finanţate de Centrul Naţional Leonardo.
Deci, în urma acestor vizite, elevi din judeţul Bacău vor face stagii de practică în
producţie la agenţi economici din Franţa şi alte unităţi şcolare vor avea proiecte
Comenius finanţate de agenţia naţională Socrates. Dacă aveţi întrebări, vă răspund cu
plăcere.
♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Cred că au fost două acte de înfrăţire semnate
nu? Liceul economic şi universitatea Bacău!
♣ D-na. Sterpu Angela, Inspectoratul şcolar: Toate unităţile şcolare au semnat
convenţii de cooperare însă cel mai important lucru mi se pare pentru noi semnarea
convenţiei între Inspectoratul şcolar Bacău şi rectoratul cu domnul rector din Franţa.
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,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Dragoş BENEA
Traian Milon

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