CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 30 noiembrie 2007, 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, prin Dispoziţia nr.363 din
27.11.2007 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în
presa locală.
Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 31 de consilieri,
absentând motivat domnii consilieri Bunea Cristian, Biri Daniela, Chiriac Ioan,
Paraschivescu Andrei, Pricopie Gheorghe, Jugănaru Mircea.
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 extraordinară, din 30 noiembrie 2007 şi să dau citire ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 22 noiembrie 2007.
2.Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor intervenite în inventarul
domeniului public al judeţului Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
nr.89/20.12.1999.
Initiator: Dragoş Benea - preşedinte al Cons Jud. Bacău
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a activităţii Centrului de Îngrijire şi
Asistenţă a Persoanei cu Dizabilităţi - Comăneşti, dezvoltat prin proiectul Phare Bc. 70.
Iniţiator: Dragoş Benea - preşedinte al Cons Jud. Bacău
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a activităţii Centrului de Îngrijire şi
Asistenţă a Persoanei cu Dizabilităţi –Costache Negri- Tg. Ocna, dezvoltat prin
proiectul Phare B.C. 71.
Iniţiator: Dragoş Benea - preşedinte al Cons Jud. Bacău
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5.Proiect de hotărâre privind propunerea de încadrare în categoria funcţională a
drumurilor comunale a drumului judeţean DJ 116 A, Slănic Moldova – Poiana Sărată,
km. 0 + 000 – 15 + 017.
Iniţiator: Angela Bogea - vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului: „Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă a primului
ajutor calificat” şi a participării judeţului Bacău, reprezentat de autoritatea
administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, Consiliul Judeţean Bacău, în
calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ „EURONEST”- A.D.I.E.
Iniţiator: Dragoş Benea - preşedinte al Cons Jud. Bacău
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului ASOCIAŢIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EURONEST”- A.D.I.E. şi mandatarea
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău în vederea semnării înscrisurilor necesare
dobândirii personalităţii juridice a asociaţiei.
Iniţiator: Dragoş Benea - preşedinte al Cons Jud. Bacău
8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău
în cadrul celor dintâi organe de conducere şi administrare ale ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EURONEST”- A.D.I.E.
Iniţiator: Dragoş Benea - preşedinte al Cons Jud. Bacău
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean
Bacău la realizarea Proiectului: „Achiziţionare echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă,
acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat” şi a contribuţiei
financiare la constituirea patrimoniului iniţial al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ „EURONEST”- A.D.I.E.
Iniţiator: Dragoş Benea - preşedinte al Cons Jud. Bacău
10.Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţie a directorului general al R.A.
„Aeroportul” Bacău.
Iniţiator: Dragoş Benea - preşedinte al Cons Jud. Bacău
11.Proiect de hotărâre privind numirea directorului general interimar la R.A.
„Aeroportul” Bacău.
Iniţiator: Dragoş Benea - preşedinte al Cons Jud. Bacău
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12.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism .
Iniţiator: Angela Bogea - vicepreşedinte al Cons Jud. Bacău
13.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău precum si repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din
TVA pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale” pe anul
2007.
Iniţiator: Dragoş Benea - preşedinte al Cons Jud. Bacău
14. Diverse.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi în forma propusă.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Am dori scoaterea de pe ordinea de zi a
punctelor 10 şi 11 fiindcă acestea din câte ştiu au fost votate odată.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru că?!
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Fiindcă au fost votate odată în ultima şedinţă
de consiliu judeţean.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Unul nici nu a fost discutat şi unul a fost votat în
condiţiile care nu le prevede legea. Dacă mai aveţi alte propuneri? Vă propun şi eu să
aducem punctele 10 şi 11 pe locul punctelor 2 şi 3 din ordinea de zi, după aprobarea
procesului verbal a şedinţei extraordinare.
Se supune aprobării ordinea de zi în forma propusă şi se votează cu 19 voturi pentru,
8 voturi împotrivă şi 4 abţineri. Punctele 10 şi 11 vin pe locurile 2 şi 3.
Se supune la vot pentru scoaterea punctelor 10 şi 11 şi se votează cu 12 voturi pentru
şi 19 împotrivă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci punctele 10 şi 11 trebuie discutate, domnule
consilier!
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei din data de 22.11.2007 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară Elena Cătălina.
♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar: Potrivit prevederilor art.42 alin.(5) coroborat
cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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
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spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Bacău din data de
22.11.2007.
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.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi (fostul punct 10) acest punct privind
eliberarea din funcţie a directorului general al R.A. „Aeroportul” Bacău.
este prezentat de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Expunerea de motive am mai citit-o la şedinţa
precedentă, elementul de noutate a fost că, nu a fost făcut vot secret pe acest proiect de
hotărâre aşa cum prevede legea.
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, stimaţi colegi, din experienţa
celorlalte mandate în Consiliul Judeţean, ca şi în acesta cred, că cel care conduce lucrările
şedinţei, ştie foarte clar care sunt prevederile legale. În ce mă priveşte motivaţia care o
aduceţi dumneavoastră astăzi, nu are suport, deoarece dumneavoastră trebuia să ne spuneţi
clar şi să supuneţi procedural modalitatea de vot. În ce mă priveşte pe mine şi ceilalţi care au
respins, am votat împotrivă, care se extrapolează acel vot împotrivă şi asupra procedurii de
vot. Vă mulţumesc.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Vreau să citesc din procesul-verbal, în care
dumneavoastră la şedinţa anterioară spuneţi: „vă mai spun o chestiune juridică ca să nu
spuneţi că sunt neprincipial”. „Eliberarea nu se face cu vot secret şi va fi cu vot deschis şi
există un exemplu similar de conflict de muncă, cu care cu ceea ce s-ar putea produce aici şi
voi nominaliza cine votează ”pentru” şi cine votează „împotrivă” pentru că această
problemă aduce prejudicii Aeroportului, şi este caz similar de conflict de muncă.” Întrebarea
este: Doamna secretar nu ştia treaba asta atunci?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnişoara secretar m-a informat pe mine, eu îmi
asum această greşeală. A fost o eroare.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Eu nu cred că dumneavoastră sunteţi în măsură
să spuneţi „m-a informat pe mine” trebuia să informeze consilierii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. M-a informat pe mine când conduceam şedinţa, eu
am prezentat această opţiune, am greşit.
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♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Domnule preşedinte…! Deci dumneavoastră
spuneţi aici să nu fiţi neprincipial. Deci care este punctul de vedere a domnişoarei secretar,
nu al dumneavoastră.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Secretarul judeţului şi-a exprimat punctul de vedere
scris printr-un referat.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Nu l-am auzit. Nu l-am auzit în şedinţa de
atunci.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, pentru că nu i-am dat eu voie. Am luat eu această
greşeală. Eroare, domnule consilier. Am greşit. Repar greşeala.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Cum!?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cum? Prin vot corect astăzi.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Venim aşa de fiecare dată la şedinţă când cineva
greşeşte?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: V-am dat explicaţii şi atunci. Exista un conflict de
muncă similar care ne putea duce în instanţă şi vroiam să văd cine îşi asumă acest demers şi
cine nu. Asta este.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Eu am semne de întrebare dacă secretarul
Consiliului Judeţean are un punct obiectiv la unele proiecte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, ştiţi mai bine ca mine legea, puteaţi
interveni şi atunci pe acest aspect. Eu vă fac o propunere, până terminăm noi acest bâlci, rog
secretariatul să împartă buletinele de vot.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Suntem aici într-un bâlci domnule preşedinte?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, îl provocaţi dumneavoastră.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Eu provoc un bâlci?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Vă rog să împărţiţi buletinele de vot în sală.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dar mai sunt opinii domnule preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, în timp ce.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, se prezintă aceiaşi speţă în două
şedinţe, cu rezultate diferite. Dacă cineva a greşit data trecută…!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cine a spus că sunt diferite domnule consilier?
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dacă cineva a greşit data trecută,!…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cine a spus că sunt diferite domnule consilier?
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Lăsaţi-mă să termin, dacă cineva a greşit data trecută
înseamnă că într-adevăr, astăzi trebuie să votăm aşa cum spuneţi dumneavoastră.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. Aşa cum spune legea nu cum spun eu.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dacă nu a greşit data trecută sigur că nu mai reluăm
votul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, mă repet, am greşit eu.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Vă rog să mă lăsaţi să termin şi vă rog să nu mă mai
întrerupeţi. Ideea este că, dacă cineva a greşit şi îşi bate joc de toţi consilierii, să îşi dea
demisia. Mai mult de atât, referatul în baza căruia aţi revenit şi care nu este la mapă şi l-am
obţinut eu din secretariat al doamnei Zară, nu îşi implică nici un pic vinovăţia sau măcar
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oboseala, din el reiese că toate au fost bune, toate prezentate corect, numai consilierii
absolut toţi au votat ilegal. De aceea îmi justific şi doresc ca cineva să-şi asume răspunderea
nu numai cu vorbe. Vă mulţumesc domnule preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da v-am spus, eroarea este a mea şi mi-am asumat-o,
şi nu o să mi-o asum cum mi-o sugeraţi dumneavoastră. Da este o eroare, se poate repara,
am mai reparat greşeli în Consiliul Judeţean, eu am crezut sincer, că iniţial o să luaţi puţin
cuvântul şi o să spuneţi când aţi lipsit la şedinţa din 2006 din luna Mai „în bloc” şi nu aţi
participat când aici se discuta despre autostrada care nu trece prin Bacău şi dumneavoastră
aţi lipsit nemotivat la acea şedinţă. Eu chiar am crezut că pe acest lucru vreţi să interveniţi.
Ce nu am mai reparat?
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: De ce începeţi cu jignirile?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte Nu e o jignire, e un adevăr. Domnule consilier, este un
adevăr eu măcar aşteptam o tăcere de onoare pe acest subiect, nicidecum circul acesta.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Din partea cui acest circ?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră sunteţi ultimul care mă puteţi întreba.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, ştim bine cu toţii,
că Aeroportul este un obiectiv foarte important pentru municipiu şi pentru judeţul Bacău.
Era normal ca la ultima şedinţă ordinară, unde am aflat după ce am votat nişte puncte foarte
importante legate de Aeroport, să fie prezent şi domnul Stanciu. Era normal, la ultima
şedinţă extraordinară (eu am lipsit motivat), să fie din nou prezent şi domnul Stanciu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este în sală.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Profit de prezenţa domnului Stanciu, vreau să ştiu dacă
a fost informat, şi vreau să ne spună clar, care sunt motivele demisiei. De ce? Pentru că din
ceea ce am discutat noi până acum în ultimii trei ani de când sunt eu consilier judeţean, toată
lumea a avut numai cuvinte de apreciere pentru activitatea domnului Stanciu. Pentru ceea ce
a făcut dumnealui pentru Aeroport, am văzut cum s-a implicat, eu însumi am avut două
interpelări, la care domnul Stanciu, mi-a răspuns cum n-au făcut mulţi directori de instituţie.
Eu cred că ar fi o mare pierdere pentru noi, pentru judeţul Bacău, să pierdem un manager
aşa bun ca domnul Stanciu. Îl aştept pe domnul Stanciu înainte de a se trece la acest bâlci pe
care dumneavoastră l-aţi numit, şi eu sunt de acord cu dumneavoastră, este un bâlci pe care
dumneavoastră îl faceţi şi cei care se înscriu la acest vot secret. Îl aştept pe domnul Stanciu
să-şi spună punctul de vedere, să ne spună clar, care sunt motivele demisiei, pentru că s-ar
părea că aicea sunt nişte lucruri pe care noi nu le ştim, şi nu vrem să ne luăm răspunderea.
Oricum, Partidul Democrat nu v-a participa la acest bâlci şi nu vom vota.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. O să dau cuvântul şi domnului Stanciu care este
în sală. Eu vreau să vă amintesc o poziţie extrem de corectă, şi de pertinentă, şi trecem uşor
peste ea care a fost în şedinţa precedentă a unui domn consilier, (nu vreau să-i dau numele
ca să nu creadă alţii altceva şi să nu dau naştere la alte discuţii). De ce ne este frică să
mergem la concurs? Care-i problema? Noi practic aprobăm un interimat şi se va organiza
concurs în trei luni de zile. Ce e aşa mare frică de concurs?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Pentru că ştim cum se organizează concursurile.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce este aşa mare frică de concurs la Aeroportul Bacău?
De ce ne este frică de concursul la Aeroportul Bacău? De ce? Că au stat pasagerii, au venit
curse din Italia, au ajuns la Bucureşti şi au venit pasageri care trebuiau să vină la Bacău au
venit cu autocarul? De asta ne este frică? O să ia cuvântul domnul Stanciu şi să vedem ce o
să spună domnul Stanciu. Deocamdată domnul Stanciu are o hârtie înregistrată şi o altă
hârtie înregistrată şi orice spune pe lângă hârtie, dânsul trebuie să-şi asume. Ne este frică de
concurs. Cineva a propus concurs. Va fi concurs pentru că ne cere şi legea. Ce este aşa mare
problema? Că putem face un concurs la Aeroportul Bacău.
♣ Dl Stanciu Cristian, Aeroportul Bacău: Domnule preşedinte, domnilor consilieri,
vreau să lămuresc din capul locului un istoric foarte scurt. Problemele de la Aeroport sunt
cunoscute de dumneavoastră şi mai ales problemele în sens negativ, pe care am încercat de-a
lungul anilor să le rezolv cu o mână de oameni, şi cu finanţările aşa cât au fost. Aviaţia şi cu
lipsa investiţiilor, ale infrastructurii nu se împacă. Eu am tras semnale nenumărate de-a
lungul anilor. Să ne amintim evenimentul cu gardul sau lipsa gardului. Din păcate, traficul
aerian a crescut. Din păcate. Vis-a-vis de infrastructura care o avem, am sesizat faptul că
dacă nu se accelerează cumva procedura prin care infrastructura noastră să fie cât de cât
compatibilă cu ceea ce este în exploatare, astăzi, nu vom putea face faţă. Am tras semnale de
alarmă nenumărate. Vis-a-vis de problema că aeronavele care sunt acum în operare sunt
grele, betonul are 54 – 55 de ani, chiar dacă facem reparaţii la pistă nu prezintă garanţii
suplimentare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Stanciu , vă întrerup o secundă. Nu vreau să
ascultăm istoria Aeroportului. De 12 ani, o cam ştim cu toţii. Eu vreau să vorbim la subiect.
Deci dumneavoastră aveţi două hârtii. Vorbiţi la subiect vă rog, cât mai sintetic, pentru că
istoria Aeroportului, deşi o ştim cu toţii ea a fost cel mai bine sintetizată în acel raport
întocmit de Deloitte. Şi o ştim cu toţii, o avem la mapă, ştim ce avem de făcut, sper să
primim şi 18 milioane de euro care i-a promis premierul Tăriceanu. Istoria Aeroportului şi
istoria pistei o ştim cu toţii nu ne-o spuneţi dumneavoastră astăzi. Consiliul Judeţean a făcut
cât a putut, ştiţi, că s-a pus ordine în hârtii la Aeroport în ultimele 2 – 3 luni, eu vreau să aud
discuţii, comentarii la ceea ce se discută la punctul 10, nu istoria Aeroportului.
♣ Dl Stanciu Cristian, Aeroportul Bacău: Sigur că da, dumneavoastră sunteţi cel mai în
măsură să daţi răspuns la întrebarea asta dacă nu mă lăsaţi să vorbesc. Ştiţi foarte bine, am
venit la dumneavoastră de trei luni de zile şi v-am rugat să găsim o soluţie prin care să se
poată continua operarea. Nu am primit nici un fel de sprijin, ba mai mult, toate hârtiile, toate
adresele venite de la Minister, de la Autoritatea Aeronautică şi de la Consiliul Judeţean, de
peste tot, spun foarte clar. Se operează cu aeronave compatibile. Am spus-o, v-am transmiso şi dumneavoastră. Nu aţi înţeles mesajul acesta. Securitatea şi siguranţa traficului aerian a
fost odată la limită, eu nu mai vreau să fiu părtaş la aşa ceva. Sunt soluţii, drept dovadă că
documentele prin demisia mea, prin care v-am înaintat-o, au fost un semnal de alarmă. S-a
modificat vreun document de atunci? V-am lăsat libertatea să puteţi interveni la Minister şi
peste tot. Nu s-a schimbat absolut nici un document domnilor şi doamnelor consilieri. Nici
un document. Drept dovadă că am avut dreptate. Mai mult de atât, operatorii aerieni au
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înţeles pentru că nici ei nu au nevoie de necazuri, vor veni şi vor opera cu aeronave
compatibile. Atât am avut de spus, vă mulţumesc.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu aţi răspuns dacă aţi fost invitat şi la celelalte două
şedinţe, vă rugăm.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La care celelalte două?
♣ Dl Stanciu Cristian, Aeroportul Bacău: De fiecare dată când Aeroportul a avut ceva
pe ordinea de zi, conform obiceiului eram sunat şi invitat la şedinţă. Data trecută nu am fost
invitat. Marţi am sunat, am întrebat dacă sunt de data asta invitat la şedinţă şi mi s-a spus că
s-a publicat în ziar, drept dovadă eu am luat la cunoştinţă urmând ca a doua zi (miercuri) să
fiu sunat, chemat la şedinţă şi m-am prezentat. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc, eraţi şi în concediu dar trec peste asta.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Mie îmi pare rău că asist la asemenea scene în plenul
şedinţei Consiliului Judeţean şi ceea ce am auzit mai devreme, mi se pare cu totul şi cu totul
lipsit de eleganţă. „Nu am lăsat-o eu să ia cuvântul”. Aţi spus dumneavoastră despre
secretarul judeţului. Pe noi nu ne lăsaţi să luăm cuvântul. În momentul când un consilier
doreşte să-şi expună un punct de vedere, îl întrerupeţi, de multe ori ne şi jigniţi, efectiv refuz
să mai iau cuvântul în plenul Consiliului Judeţean atâta timp cât dumneavoastră veţi fi total
lipsit de eleganţă, şi nu veţi respecta pe cei care sunt cu o treaptă mai jos decât sunteţi
dumneavoastră aşezat acolo. Îmi pare foarte rău, v-am respectat, vă respect, dar
dumneavoastră nu ne respectaţi. Nu se face aşa politică. Iar un fel de dictatură ceea ce faceţi
dumneavoastră în Consiliul Judeţean, este jenant pentru noi cei care suntem în sală.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Faceţi dumneavoastră politică. Oricum nu o să fac cum
faceţi dumneavoastră care o lună-două vă milogiţi să ajungeţi pe lista de consilier judeţean,
şi după o lună - două vă mutaţi la alt partid. Da, dumneavoastră sunteţi un mare politician,
un mare om şi un mare caracter.
Vă rog, buletinele de vot dacă se completează să fie depuse la urna de vot.
Domnii consilieri de la Partidul Democrat nu participă la vot şi se retrag din sală.
Rezultatul votului este următorul: 19 voturi pentru demiterea directorului RA
Aeroportul şi 5 voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
însuşirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al judeţului Bacău,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.89/20.12.1999.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire 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 punctele 5 şi 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director al
DGASPC Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea preluării în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bacău a activităţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanei cu Dizabilităţi Comăneşti, dezvoltat prin proiectul Phare B.C. 70 şi expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea preluării în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bacău a activităţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanei cu
Dizabilităţi –Costache Negri- Tg. Ocna, dezvoltat prin proiectul Phare B.C. 71.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la cele două expuneri de motive şi proiectele de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectele de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Fac şi eu o recapitulare acum. Actualul Consiliu
Judeţean (vorbesc de Aeroportul Internaţional Bacău), cei care suntem în această formulă au
făcut paşi pentru Aeroportul Internaţional care nu s-au făcut în precedenţii 6 – 7 ani. Au
modernizat o aerogară care trebuia modernizată după mine din 2001–2002 din banii
Consiliului Judeţean. Repet, cu acest Consiliu Judeţean, nu eu sau fiecare în parte de aici. Au
permis finanţarea unui studiu de fezabilitate şi a unui plan de afaceri pentru atragerea unui
investitor pentru Aeroportul Internaţional Bacău, care s-a concretizat în acest studiu de
fezabilitate întocmit de asociaţia DELOITTE , BOŞTINĂ şi IPTANA, a permis identificarea
sumelor necesare pentru dezvoltarea acestui Aeroport. Ieri am semnat proiectul de hotărâre
de Guvern şi l-am înaintat şi domnului prefect, şi am înţeles că l-a semnat, prin care
solicităm 18 milioane euro pentru reparaţia capitală a acestei piste pe care premierul
Tăriceanu de pe scaunul de pe care vorbesc eu astăzi, a promis că o va susţine. Să vedem
dacă se va întâmpla acest lucru. Predecesorii nu puteau face acest lucru pentru că nu aveau
clare aceste noţiuni şi aceste sume fundamentate. Tot acest Consiliu Judeţean prin
contractarea acestui studiu de fezabilitate, a şi descoperit chestiuni care nu s-au făcut în şase
ani, cum ar fi intabularea dreptului de proprietate la clădirile şi terenurile de la Aeroportul
Internaţional Bacău. Repet, sunt paşi care poate trebuiau făcuţi în anii 2000 şi s-au făcut în
anii 2005 – 2006 pe acest Consiliu Judeţean. Şi acum în urma votului pe care l-aţi exprimat
vom merge acolo unde spunea domnul Enăşoae şi unde este normal să meargă fiecare dintre
noi, şi fiecare dintre noi am mers acolo, numai domnul Stanciu nu înţelege să facă acest
lucru. Fiecare dintre noi am mers la un concurs, fiecare dintre noi se prezintă la patru ani la
câte un concurs şi acum aţi mai creat cadru ca să se mai organizeze unu. Deci acum ne vom
prezenta din nou la concurs pentru că votul a fost „da” pentru eliberarea din funcţie a
domnului Stanciu în număr de 19 şi 5 „împotrivă”. Vă reamintesc că lipseau şase consilieri
9

din cei 37. Îmi place să cred că domnii care au părăsit sala nu au fost absenţi, dar vom vedea,
care a fost statutul dânşilor. Vă rog să împărţiţi buletinele pentru următorul punct de pe
ordinea de zi. Este lesne de înţeles pentru că cel nominalizat de minister în speţă domnul
director operaţional de la Aeroportul Băneasa nu a mai venit astăzi pentru că acum două
săptămâni a venit degeaba. Nu a mai venit astăzi, dar aveţi CV la dispoziţie. Eu zic că are un
CV care îl recomandă destul de bine, dar oricum, va merge la concurs şi dânsul. Dânsul va
asigura interimatul şi ieşirea din această situaţie. Nu vreau să-i spun cum, oricum, ieşirea
din această situaţie, nu este o criză, Aeroportul Internaţional Bacău nu traversează o criză.
Cred că traversează mai multe momente dar care la final, vor duce la realizarea acestui
obiectiv important pentru municipiul Bacău.
◄ Se trece la punctul 3 (fost punct 11) din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind numirea directorului general interimar la R.A. „Aeroportul” Bacău.
Se distribuie în sală buletinele de vot pentru asigurarea interimatului de către domnul
Radu Bondar.
Rezultatul votului secret este următorul: 18 voturi pentru,10 voturi împotriva şi 2
voturi nule. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci pe o perioadă de trei luni domnul Bondar va
ocupa această funcţie. Ca să spulberăm orice comentariu sau speculaţii pe această temă. 3
luni. Se organizează concurs şi cine va câştiga concursul va fi noul director la Aeroport.
Mai aveam o precizare de făcut domnule Mihăilă (pentru că tot vorbiţi neîntrebat). Noi am
avut o speţă la Consiliul judeţean, foarte nefavorabilă, un precedent, (pentru că sigur nu a
mai dat nimeni nici o importanţă la acest subiect dar la vremea respectivă a fost un întreg
scandal) cabinetele medicale ceea ce au propus unii consilieri atunci în şedinţă, şi s-a blocat
proiectul de hotărâre, a infirmat instanţa ulterior. Noi ştim cum am votat atunci, nu s-a făcut
numiri de persoane, cum s-a votat, pentru că a fost un blocaj atunci, îmi permit să spun tot
politic, şi nu strict administrativ. Dar nu mai deschid cutia pandorei pur şi simplu eram dator
cu această precizare. Am hotărârea din instanţă definitivă şi irevocabilă.
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director Palea
Valentin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind propunerea
de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a drumului judeţean DJ 116 A,
Slănic Moldova – Poiana Sărată, km. 0 + 000 – 15 + 017.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire 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 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv
Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea realizării Proiectului: „Achiziţionare echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării
asistenţei medicale de urgenţă a primului ajutor calificat” şi a participării judeţului Bacău,
reprezentat de autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean,
Consiliul Judeţean Bacău, în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EURONEST”- A.D.I.E.
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 se dă cuvântul domnului director executiv
Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
probarea Actului Constitutiv şi Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ „EURONEST”- A.D.I.E. şi mandatarea Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bacău în vederea semnării înscrisurilor necesare dobândirii personalităţii juridice a
asociaţiei
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 domnului director executiv
Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău în cadrul celor dintâi organe de conducere şi
administrare
ale
ASOCIAŢIEI
DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
„EURONEST”- A.D.I.E.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte o întrebare dacă îmi permiteţi. Pentru
ultimul buletin de vot noi ce votăm persoana sau funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al
Consiliului judeţean în acest organism.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Persoana în funcţie. Cu alte cuvinte dacă mă suspendaţi
în luna ianuarie din funcţie şi vine altcineva preşedinte, ia locul meu acolo.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier : Corect.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Exact. Şi la vicepreşedinte la fel.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată,
rezultatul votului secret fiind următorul: pentru domnul preşedinte Dragoş Benea 26 voturi
pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 voturi nule şi pentru doamna vicepreşedinte Angela Bogea
26 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 voturi nule.
◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv
Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Bacău la realizarea Proiectului:
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului
de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului
ajutor calificat” şi a contribuţiei financiare la constituirea patrimoniului iniţial al
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EURONEST”- A.D.I.E.
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 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
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Aş întreba, pentru că nu am înţeles foarte bine
aici. Mai trebuie 3 avize? Luate pentru a fi avizate? Spuneţi aici că „faţă de faptul că
proiectul de hotărâre se referă la încă 3 avize emise de Comisia Tehnică de Urbanism şi nu
numai…
♣ Dl. Stoina Gheorghe, director: Deci faţă de cel care a prezentat contestaţia mai sunt
încă trei care au fost trecute în aceeaşi hotărâre.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: A fost şi data trecută dar a fost contestat de domnul
consilier Huluţă care nu a fost interpelat, legat de calitatea de director al Casei de Cultură.
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♣ D-na Lungu Tudoriţa, consilier: Atunci trebuia discutată contestaţia de persoana
respectivă , nu îmi prezintă din nou acelaşi material pentru că chiar mi se pare că devenim
caraghioşi.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Doamnă am mai făcut chestia asta şi nu devenim
caraghioşi, putem să blocăm sau să dăm înainte la o propunere venită.
♣ Dl. Drăgănuţă Constantin, consilier: Domnule preşedinte, le luăm separat.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Da, le luăm separat, asta s-a votat , s-a votat în bloc şi
au fost victime colaterale, asta a fost. Propun să le luăm separat.
♣ Dl. Floroiu Ionel, consilier: Chiar ar fi indicat.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Pentru fiecare în parte, pentru că se votează tot
proiectul şi e posibil ca unul să pice din cauza altuia, ceea ce s-a şi întâmplat de fapt. Da. E
corect, s-a greşit. Mai aveam o chestie de spus. Nu uitaţi că luna aceasta am avut 3 şedinţe
de consiliu. Cred că fără precedent în istoria administraţiei locale din Bacău nu au fost 3
şedinţe de consiliu judeţean sau local în aceeaşi lună la un interval de 10 zile. Şi noi
consilierii am sărit peste proiecte de hotărâri care trebuiau discutate şi nu au fost discutate.
Nu am fost atenţi. Greşeala este omenească încă odată. Nu mai spun în paralel, e o acţiune
iarăşi fără precedent ca amploare această înfiinţare a acestei Asociaţii de dezvoltare
intercomunitară Bacău care tot în sarcina Consiliului Judeţean cade şi ştiţi cum e dialogul
cu 93 de localităţi. Deci se mai pot admite greşeli nu trebuie neapărat să fim caraghioşi dacă
reluăm un proiect sau se greşeşte la un alt proiect. Am mai făcut această chestiune. Trei ani
am gestionat foarte bine anumite scăpări anumite greşeli, acum văd că nu le mai putem
gestiona. Luăm separat, deci primul PUD de construire şi amenajare.
♣ Dl Pricopie Corneliu, consilier: Am o propunere, să vină şi membrii comisiei care
sunt la numărarea voturilor.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş avea şi eu o propunere, să vină şi membrii comisiei
de urbanism care vin la comisie şi nu vin la şedinţă. Dar nu avem de unde să-i aducem.
Vreau să vă spun că sunt 2 consilieri care şi-au justificat absenţa şi la şedinţa precedentă am
omis. Domnul Mihăilă şi-a justificat absenţa. Domnul Pricopie Gheorghe şi-a justificat
absenţa la această şedinţă în rest…?! Dar să trecem la vot.
- PUD construire şi amenajare piaţă pietonală Casa de Cultură Vasile Alecsandri,
Piaţa Tricolorului, str. Mărăşeşti nr,5, municipiul Bacău, judeţul Bacău.
Domnule Şerban nu vreţi s-o lăsaţi pe domnişoara Stan să-şi facă curăţenie la dânsa în
ogradă? Haideţi să nu facem noi. Deci să votăm.
Se votează cu 24 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere.
- PUZ - Locuinţă unifamilială P+M şi împrejmuire comuna Ardeoani, judeţul Bacău.
Cu unanimitate a fost adoptat.
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-

PUZ - Staţie de încărcat butelii casnice, sat Orbeni, comuna Orbeni, judeţul Bacău.

Cu unanimitate a fost adoptat.
- PUZ - Reamenajare restaurant şi înfiinţare pensiune, sat Cleja, comuna Cleja, judeţul
Bacău.
Cu unanimitate a fost adoptat.
◄ 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
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău precum si repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru cofinanţarea proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii locale” pe anul 2007.
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: La pagina 3 alin.5 „diminuarea încasărilor reprezintă
venituri din prestări servicii cu suma de 5 mii lei la Serviciul Public de Protecţia Plantelor.”
Acest serviciu a fost mereu discutat în Consiliul Judeţean şi eu propun ca începând cu 1
ianuarie să se lămurească definitiv. Adică să se stabilească statutul acestei instituţii sau
acestui serviciu, pentru că din păcate se dau nişte bani degeaba şi nici cât li se stabileşte nu
pot realiza. Acesta este un aspect. Al doilea aspect la pagina 5, paragraful 2, se invocă o
hotărâre de Guvern pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului cu 3 mii 505mii lei.
Propoziţia a doua spune următorul lucru: „ Având în vedere solicitările Centrelor de
asistenţă socială pentru adulţi, propunem retragerea sumelor alocate anterior pentru centrele
pentru copii”, este vorba de o proastă fundamentare sau chiar nu sunt necesare la copii şi-i
dăm acum la adulţi?, mi se pare ilogic textul respectiv.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Vroiam să intervin după terminarea şedinţei de
consiliu nu la buget, dacă se poate.
♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Eu am văzut că sunt diferite influenţe legate de
drumuri, aş vrea să vă reamintesc că au mai fost nişte poziţii luate legate de drumul Gura
Văii-Dumbrava care a ajuns într-o situaţie deplorabilă. Practic Dumbrava este acum izolată.
Din Oneşti până la Dumbrava, dacă ar fi fost un drum normal ar trebuit să-l faci în 20 de
minute. Dar aşa faci cel puţin o oră. Aş vrea să vă rog să prindeţi în viitoarele influenţe şi
acest drum. A doua problemă, profit de domnul director Palea şi aş vrea să-l întreb dacă
pentru acest drum există anumite planuri din partea Consiliului Judeţean sau Direcţiei de
drumuri pe viitor.
♣ Dl Palea Valentin, director, Serviciul Public Judeţean de Drumuri: În afară de cele 3
proiecte de hotărâri pe care le-aţi votat în şedinţele anterioare vis-a-vis de programul
operaţional-regional noi avem prins şi avem studii de fezabilitate întocmite şi pentru
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legătura Răcăciuni - Oneşti, care ar însemna reabilitarea celor două drumuri judeţene de la
Răcăciuni, Parava, Dumbrava şi de la Dumbrava la Gura Văii. Avem promisiuni de la
MDLPL că vom obţine sprijinul pentru finanţare acestor obiective tot prin programul
operaţional regional. Acum,… vom vedea.
♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Da sunt trecute pe lista suplimentară, domnule
Vreme! Deci sunt trecute, încă 3 proiecte pentru care noi am aprobat studiile de fezabilitate,
şi avem promisiuni că dacă rămân bani, intră şi acele 3 în afară de celelalte 3 care intră de
drept, şi au câştigat finanţarea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna Hăineală, răspundeţi domnului Enăşoae, vă
rog!
♣ D-na Hăineală Olga, director: Da, este vorba de o reglare a surselor de finanţare. Pe
parcursul anului centrele de copii nu au avut finanţare la bugetul de stat, consiliul judeţean a
alocat din sursele proprii suma de 675 de mii lei. Ulterior, venind banii pentru protecţia
copilului, s-a constatat că sumele sunt în excedent, iar pentru adulţi, care nu au primit sume
de la bugetul de stat, au un deficit, şi atunci am făcut reglarea sumelor pe care noi anterior lam pus la dispoziţia direcţiei pentru protecţia copilului, suma cu care am suplimentat sursele
de finanţare la protecţia adulţilor. Deci nu este o proastă fundamentare este o fundamentare
făcută la momentul iniţial al anului 2007, care nu a fost acoperită prin bugetul de stat de
sumele necesare întreţinerii instituţiilor pentru copii.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Eu m-am referit la textul respectiv şi nu la justificarea
doamnei director. Deci explicaţiile s-ar putea să fie corecte dar textul aici spune cu totul
altceva. Că s-a luat de la copii şi s-a dat la adulţi. Trebuia spus, că sumele au venit târziu,
consiliul judeţean a alocat între timp iar acum se impune la adulţi această treabă.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, revin cu o intervenţie pe care am
făcut-o şi anul trecut tot pe vremea asta. Este vorba de drumul judeţean 252 C pe tronsonul
Giurgeni-Corbasca. Dacă s-a făcut ceva. Eu sincer vă spun că în ultimele luni nu am mai
fost, iar situaţia lui arată dezastruoasă. Dacă s-ar putea face o suplimentare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu s-a făcut, s-a făcut exact ce am aprobat aici. Dar,
avem bugetul pentru 2008. Pe anul acesta… imaginaţi-vă suntem la 1 decembrie ce să mai
facem? O să ne batem în drumuri judeţene peste două săptămâni. Mai amânaţi puţin
momentul. O reţin ca pe o propunere pentru bugetul anului viitor. Domnule director Palea,
amândouă poziţii, ca discuţie, studiu de fezabilitate ce avem, pe aceste drumuri să le
discutăm la bugetul pentru anul viitor.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
◄ Se trece la punctul Diverse.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, la rectificarea de buget nu am
văzut două sume care trebuiau probabil alocate. Unul pentru deszăpezirile din această
iarnă, nu ştim nici o situaţie care este la ora actuală vis-a-vis de drumurile judeţene. Nici
15

un coleg de al meu nu ştiu dacă ştie. Nu s-a făcut nici o licitaţie pe pachete de drumuri
judeţene. Dacă vine mâine dimineaţă o ninsoare s-ar putea să rămână judeţul paralizat.
Pentru că vreau să vă spun şi de ce. Eu am străbătut 160 de km de drum judeţean şi nu am
văzut o grămadă de nisip pe drumurile judeţene din Bacău. Era normal ca în rectificarea de
buget să găsim această sumă. A doua problemă în ceea ce mă priveşte ţin să anunţ că-mi
dau demisia din consiliul de administraţie de la salvare (probabil că alţii aşteptau să-mi dau
demisia din Consiliul judeţean, nu o fac încă) pentru că mi se pare normal să-mi dau
demisia din consiliul de administraţie atâta timp cât în 8 luni de zile nu am fost convocat la
nici o şedinţă, consiliul judeţean nu are nici o putere nici măcar de a investi. Am cerut de
două ori nişte sume pentru a putea face măcar o igienizare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu avem putere pe lege. Precizaţi clar. Nu putere
financiară.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deci eu am înţeles clar consiliul judeţean nu are nici
o pârghie de a investi acolo şi chiar la o discuţie cu domnul director, am înţeles că nu
putem investi. Şi atâta timp cât nu putem investi şi nu putem ajuta deloc staţia de
ambulanţă Bacău, nu are nici un rost ca un consilier judeţean să stea doar aşa cu numele că
face parte din consiliul de administraţie sau din consiliul director. Mi se pare total aiurea
acest lucru. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Detest să vă dau dreptate dar aveţi. În legătură cu
deszăpezirea. A fost licitaţie s-a semnat contractul cu câştigătorul, sperăm să avem
deszăpezire bună.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Staţi un pic, dar era vorba că vor fi pe mai multe
pachete.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: S-a făcut licitaţie conform legii şi a câştigat o singură
firmă.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Înseamnă că vom sta cu drumurile judeţene din nou.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vedem asta rămâne de văzut poate mă ajută
Dumnezeu şi nu ninge.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, profit de prezenţa domnului
director Palea şi aş vrea câteva lămuriri. Vis-a-vis de câteva intervenţii sau lipsa unor
intervenţii pe drumuri judeţene. Probabil că majoritatea dintre noi au colindat în ultima lună
o mare parte a drumurilor judeţene şi am văzut anumite chestiuni. Strict şi la obiect. Drumul
judeţean 241 A pe porţiunea Vultureni - Stănişeşti a fost plombat jumătate. S-a oprit la
limita comunei Vultureni cu Stănişeşti. De ce s-a făcut lucrul acesta? De ce nu s-a terminat
plombarea până în localitatea Stănişeşti şi dacă poate să-mi prezinte domnul director, (nu
acum probabil la şedinţa următoare) o situaţie de lucrări, cu lucrările executate. Firma şi ce
costuri au fost pe această lucrare. O altă problemă. Pe drumul judeţean 241 în localitatea
Glăvăneşti s-a intervenit cu o firmă, după părerea mea ne-specializată, la stricta îndrumare a
consiliului local şi a primarului, vineri seara, iar obstacolele care erau constituite din gropi,
s-au transformat în altfel de obstacole, un fel de mici moviliţe.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu am intervenit noi domnule consilier.
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da, dacă nu am intervenit noi, totuşi noi coordonăm
activitatea pe drumuri judeţene şi trebuie să atenţionăm.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie să mulţumim celui care a intervenit vineri
seara.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da, dar ştiţi ce s-a întâmplat, am fost luat la întrebări
– asta e reparaţie domnule consilier?, aşa face Consiliul Judeţean? şi a trebuit să mă apăr că
nu am făcut-o noi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci nu-i lucrarea noastră.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu este lucrarea noastră dar noi trebuie să atenţionăm
pe cei care nu au atribuţii pe drumuri judeţene să nu mai facă intervenţii cu atât mai mult cu
cât intervenţiile sunt cu firme nespecializate adică au făcut mai rău decât era înainte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ei, asta chiar nu mai cred.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Mergeţi şi vedeţi domnule preşedinte. Şi încă o
chestiune, sunt multe aluviuni care acum sau întărit şi nu mai ştiu cum vor fi îndepărtate
adică vor putea fi îndepărtate dar mai greu, anumite porţiuni din drumul judeţean – mă refer
aici la zona Tăvădărăşti – Dealu Morii DJ 241 A în localitatea Dealul Morii şi tot pe DJ 241
între intersecţia Rădăcineşti şi Dealul Morii, sunt aluviuni pe care necunoscătorii, şoferi care
vin pentru prima oară pe drumul respectiv pot avea probleme, se pot produce accidente.
Adică dacă n-am făcut şanţurile ca să nu mai ajungă acele aluviuni în şosea măcar imediat
ce s-au depus aluviuni să le îndepărtăm domnule director.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, o să vă răspundă domnul director la următoarea
şedinţă. Mai aveam eu o rugăminte, o rog pe doamna consilier Stan să ia lobi-ul în
interiorul partidului pentru promovarea regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean .
♣ Dl Pricopie Corneliu, consilier: Dacă puteţi să ne daţi informaţii despre DJ 252 B
respectiv traseul Buhoci – Tamaşi - Geoseni – Răcătău – Pânceşti când va putea fi asfaltat.
Ar fi prima întrebare. Şi o altă solicitare în mod special către direcţia de specialitate dacă
ne-ar putea da o situaţie la următoarea şedinţă sau anul acesta cu toate drumurile judeţene
asfaltate, sursa de finanţare şi eventual drumurile judeţene propuse spre a fi asfaltate prin
fondurile europene în mandatul nostru de consilieri judeţeni.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi domnule consilier, vă răspund eu – 3 drumuri
avem pentru proiectele europene le ştiţi şi dumneavoastră, le-am discutat aici.
♣ Dl Pricopie Corneliu, consilier: Da le ştiu pe acelea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Altele nu sunt.
♣ Dl Pricopie Corneliu, consilier: Da şi ce s-a mai asfaltat până acum.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce s-a asfaltat până acum, s-a asfaltat exclusiv din
bugetul Consiliului Judeţean şi vom prezenta o informare aşa cum am prezentat de fiecare
dată când s-a solicitat. Iar ce vom face vom aproba prin bugetul din 2008 peste 2–3
săptămâni.
♣ Dl Pricopie Corneliu, consilier: Şi despre DJ 252 B sunt şanse?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi că le-am discutat anul acesta? Nu. Din 1000 de
km judeţeni sunt şi km pe care nu-i putem aborda în mod real, pentru că nu avem banii
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necesari. Dar au fost şi alte investiţii făcute şi realizate. Sunt şanse. Şansele pentru realizarea
unui drum judeţean, tot noi îl dăm prin votul nostru, prin aprobarea noastră. Sunt şanse
atâtea câte vom acorda noi de la bugetul din 2008. Să vedem ce priorităţi sunt. Alţi consilieri
au venit cu alte priorităţi. Domnul director Palea, probabil va face informare pe alte
priorităţi şi vom discuta. Cu siguranţă nu le vom putea acoperi pe toate.
♣ D-ra Stan Nadia, consilier: Nu-i nevoie să fac lobi în interiorul partidului.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ba da, pentru că dumneavoastră m-aţi presat două
luni să introduc pe ordinea de zi şi după aceea a fost retrasă solicitarea dumneavoastră.
♣ D-ra Stan Nadia, consilier: S-a hotărât cu unanimitate de voturi să fie în şedinţa
ordinară a Consiliului Judeţean din decembrie, va fi. Atâta tot.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La propunerea dumneavoastră am amânat acest
proiect. Am amânat pentru că ne-am înţeles să nu ne certăm pe acel subiect, dar
dumneavoastră m-aţi presat trei luni pe acest subiect „puneţi-l pe ordinea de zi”, puneţi-l pe
ordinea de zi, şi când l-am pus pe ordinea de zi – aţi spus să-l retragem, eu atâta v-am rugat,
să reluaţi lobi-ul în interiorul partidului nimic altceva. Nu ştiu dacă era necesar acest
răspuns. Dar în fine.
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.
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