CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 24.06.2014, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Dispoziţia nr.171 din 18.06.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 31, absentând motivat,
domnii consilieri Marcu Costică, Dumitru Răspopa Mincu Adrian, Ochenatu Neghifor
Eugen, doamna consilier Dinu Ioana Raluca şi domnul preşedinte Benea Dragoş.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri,
stimaţi invitaţi, bine aţi venit. Astăzi am deosebita onoare să conduc şedinţa, deoarece
domnul preşedinte Dragoş Benea este în concediu de odihnă. Am să dau citire ordinii de
zi.
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 26.05.2014;
2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier judeţean al
domnului Şapcă Nicu;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii de concesionare a unui teren aflat în
domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Regiei Autonome Aeroportul
Internaţional „George Enescu” Bacău ;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de administrare
nr.5619/20.10.2004/2501/26.10.2004 încheiat între Judeţul Bacău şi Consiliul Local
Orbeni;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale
70550 şi 66644, situate în strada Popa-Şapcă nr.3, municipiul Bacău, judeţul Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui imobil situat în municipiul
Bacău, strada Mărăşti nr.17, de la Fundaţia Hope and Homes For Children România;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei
Măgireşti a unui sector din drumul judeţean DJ 117 A, de la km 8+885 la km
10+985, ce face lagătura între DN 2G (km 41+411) şi localitatea Solonţ;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania
Regională de Apă Bacău S.A.;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015.;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Acest proiect o să-l retrag din motive tehnice de
pe ordinea de zi şi o să-l discutăm luna viitoare.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la
Filarmonica „Mihail Jora” Bacău şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, precum
şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene
„C.Sturdza” Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee
judeţene;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de S.C.
ROMTELECOM S.A. Bucureşti împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.205/20.12.2013 privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de
Legea 571/2013 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2014;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea Comunei Pârjol în calitate de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B..;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor
sociale pentru perioada 2014-2020” şi a „Planului Operaţional de implementare a
strategiei pentru perioada 2014-2020”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de
pe teritoriul judeţului Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

17. Diverse.
- Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu” Bacău.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
îi dă cuvântul doamnei secretar al judeţului pentru a supune spre aprobare procesul
verbal al şedinţei anterioare.
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor art.42 alin
(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare la începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune
spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai
sus menţionate, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei Consiliului Judeţean
Bacău din data de 26.05.2014.
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 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării
mandatului de consilier judeţean al domnului Şapcă Nicu.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea propunerii de
concesionare a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea
Regiei Autonome Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, noi
discutăm de foarte multă vreme modernizarea Aeroportului Internaţional „George
Enescu” din Bacău. Sunt întrutotul de acord cu toate iniţiativele pentru atingerea acestui
obiectiv. Profit de prezenţa în sală a doamnei manager a Regiei Autonome, Chelaru
Oana, pentru că eu am făcut vorbire şi în discuţiile anterioare, dacă Aeroportul
Internaţional „George Enescu” îşi propune ca obiectiv, completarea primului obiectiv
care îl are transportul de persoane şi transportul de marfă prin cargo. În acest sens, vreau
să fac o analogie cu regiunea Banat. Regiunea Banatului este cunoscută şi nu mai
trebuie demonstrat că s-a dezvoltat din toate punctele de vedere inclusiv economic,
3

pentru faptul că pe Aeroportul Timişoara se face şi această operaţiune de transport
marfă şi operează mai mulţi agenţi economici. La prima lectură când am citit această
iniţiativă de concesionare şi construcţia unui hangar, m-am gândit că agenţii economici
potenţi în judeţul Bacău dintre care DEDEMAN sau ceilalţi agenţi economici care nu au
aeronave personale, dar au tot interesul de dezvoltare a comerţului şi a schimbului de
mărfuri, atât pentru import, cât şi pentru export, motiv pentru care şi investitorii
strategici ar veni pentru că, fără să fac proces de intenţie nimănui, structura noastră
rutieră este acea care este, cea feroviară de asemenea. Ar rămâne ca poarta aeriană să fie
mai uşor accesibilă şi ar fi un motiv pentru care şi investitorii străini să vină şi să
dezvolte judeţul Bacău şi de aici întreaga Moldovă.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Domnule consilier, puneţi întrebarea direct
doamnei manager Chelaru Oana. Am rugămintea la dumneavoastră puneţi-i întrebarea
direct!
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte de şedinţă, vă rog frumos. Eu nu
mai accept vechile metode de a ni se cenzura ce vorbim,
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Dar nu vă cenzurez. V-am rugat frumos, să-i
puneţi întrebarea.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Ascultaţi ce vreau să vă spun. Dacă aveţi puţină
răbdare, poate pe dumneavoastră nu vă interesează şi asta mă interesează mai puţin pe
mine.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Ba ne interesează pe toţi!
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Poate interesează pe oamenii care ne-au ales. De
aceea vă rog frumos, respectuos, când vorbiţi dumneavoastră, eu nu vă întrerup şi cer
acelaşi lucru. De aceea nu mă puneţi la punct că…
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Dar nu vă pun la punct domnule consilier! Vă
rog să-i puneţi întrebarea doamnei manager Oana Chelaru.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Am să o pun când consider eu că este necesar.
Întrebarea pentru doamna Chelaru dacă vreţi neapărat.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Nu că doresc eu, doreşte toata sala.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Doamna manager, într-un site scrie că, BLUE-AIR
are şi activităţi de cargo cu Aeroportul Bacău. Este adevărat sau nu? Dacă este aşa, care
sunt facilităţile pe care dumneavoastră ca administraţie le-aţi pus la dispoziţie acelor
care vor să facă şi astfel de activităţi economice? A doua întrebare, aş vrea să o pun şi
nu ştiu dacă este în sală reprezentantul firmei care ne cere concesionarea. Este în sală?
Nu. Atunci nu mai pun întrebarea că nu are rost. Şi faptul că este prezent prin absenţă
spune foarte mult dragi colegi! Pentru că aşa cum rezultă aici, cererea de concesionare
este justificată de necesitatea achiziţionării acestui avion de către societatea menţionată,
prin prisma dezvoltării economice care impune transportul atât a conducerii cât şi
angajaţilor, precum şi a diverşilor oameni de afaceri, colaboratori, pe întreg teritoriu
ţării cât şi în străinătate. Din punctul meu de vedere ideea este foarte bună, dar suportă
foarte multe semne de întrebare. De ce numai pentru acest obiectiv, noi să fim foarte
disponibili să concesionăm şi pentru interesele unui grup restrâns şi nu pentru interesele
noastre a tuturor care ne interesează dezvoltarea economică a judeţului? Eu vă
mulţumesc.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Înainte de a da cuvântul domnei Oana Chelaru
vreau să mai adaug şi eu ceva. Deci, compania DEDEMAN, după cum ştiţi şi
dumneavoastră, este una din cele mai mari companii de retail din ţară. La ora actuală
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această companie are peste 7000 de salariaţi. Aceşti 7000 de salariaţi sunt angajaţi în
evidenţele ITM Bacău. Deci, o companie care dă locuri de muncă şi care în ultimii ani
are o expansiune de dezvoltare fantastică, este o companie multinaţională, chiar
multieuropeană. Ştim că în ultimul timp din informaţiile pe care le am din ziarul
financiar, inclusiv în republica Moldova şi în Ungaria a deschis hipermarket. Din
această perspectivă, eu cred că noi Consiliul judeţean şi implicit Aeroportul
Internaţional Bacău, ar avea nevoie de mai mulţi agenţi economici de asemenea
anvergură care să concesioneze pentru hangarele lor proprii, pentru avioanele lor
proprii, că asta înseamnă prosperitate şi automat un venit la Aeroportul Internaţional
Bacău. În rest nu văd alte motive sau semne de întrebare în ceea ce priveşte această
cerere de concesionare.
Vă rog doamna Chelaru aveţi cuvântul.
♣ D-na Chelaru Oana, manager Aeroportul Internaţional „George Enescu”
Bacău: Punctual, domnule consilier, m-aţi întrebat dacă societatea BLUE-AIR care la
ora aceasta operează pe Aeroportul Bacău, are activităţi de cargo. Vreau să vă spun că
ea nu desfăşoară în prezent activităţi de cargo pe Aeroport Bacău şi din cunoştinţele pe
care le am cu privire la activitatea acestei companii, nu desfăşoară activităţi de cargo
nici pe alte aeroporturi din ţară. Într-adevăr singurul nostru furnizor de servicii pe linie
de transport aerian, este doar de persoane. Ceea ce ştiţi dumneavoastră legat de
activitatea de cargo şi numele fostului operator în speţă BLUE-AIR transport aerian, a
fost o propunere de desfăşurare a acestei activităţi în perspectiva în care Aeroportul
Internaţional ar fi ajuns să ducă acel proiect de modernizare în totalitate la capăt. Până
în prezent nu avem cunoştinţe, din punctul de vedere al acestei societăţi, că ar vrea să
desfăşoare şi aceste activităţi dar, sunt, s-ar părea, perspective de dezvoltare în ceea ce
priveşte deschiderea de noi rute pentru transportul de persoane. Ca să putem să discutăm
la nivelul Aeroportului Bacău despre o dezvoltare şi în acest segment de activitate, va
trebui să străbatem acei paşi pe care ni i-am propus, începând (şi dumneavoastră ştiţi) cu
proiectul pe care îl avem în derulare împreună cu Consiliul local, în privinţa dezvoltării
terminalului de călători, al turnului de control, al parcării şi al clădirilor auxiliare,
urmând ca în măsura în care toată documentaţia va fi finalizată, să putem accesa nişte
fonduri europene. Perspectivele sunt destul de promiţătoare în direcţia modernizării
tuturor suprafeţelor de mişcare, pentru că o activitate de cargo, presupune nave cu o
capacitate foarte mare, cu o greutate foarte mare, iar la această oră, capacitatea de
portanţă a pistei pe care noi o avem în administrare de la Consiliul Judeţean, nu
îndeplineşte condiţiile astfel încât, să ne putem permite aterizarea unor nave de
categorie mai grea. Bineînţeles că este un obiectiv pe care ni-l dorim şi cu siguranţă în
momentul în care vom avea nişte date foarte clare că putem accesa fondurile, le
accesăm şi începem să construim şi să modernizăm acolo unde este cazul şi suprafeţele
de mişcare. Cu siguranţă ne vom gândi şi la abordarea acestei variante de cargo. Din
datele pe care le ştim noi, deocamdată cargo în adevăratul sens al cuvântului este
profitabil pentru companiile care apelează la aceste servicii cât şi cele transportatoare şi
se face într-adevăr cu date financiare promiţătoare doar la nivel de cale maritimă, pe
calea apelor. Asta din acest punct de vedere. Din punct de vedere al solicitării pe care a
făcut-o DEDEMAN, este vorba doar despre un hangar şi aş vrea să subliniez şi,
totodată, să-l completez pe domnul vicepreşedinte, în ideea în care această societate va
parcurge paşii, repet, după cum am spus şi la comisie ieri, avem doar o propunere de
însuşire a propunerii de concesionare, urmând să fie parcurse nişte etape care ţin de
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publicitate cu licitaţie pentru îndeplinirea unor formalităţi legale prevăzute de lege. Dar
un astfel de hangar nu este o noutate în ceea ce priveşte un perimetru aeroportuar.
Foarte multe aeroporturi sunt care au fost şi rămân în continuare deschise unor astfel de
oportunităţi. Hangarul acesta presupune o clădire ce va rămâne în patrimoniul
Aeroportului Bacău, ulterior, va presupune nişte taxe, redevenţă către Consiliul
judeţean, iar către Aeroportul Bacău, fiecare decolare - aterizare, presupune taxe
aeroportuare şi tot ceea ce înseamnă serviciile adiacente unor astfel de aterizări, decolări
reprezentând venituri pentru Aeroportul Bacău. Mulţumesc.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Mulţumesc şi eu doamna director. Dacă mai
sunt observaţii?
Nemaifiind observaţii, se supune
prezentată şi se aprobă în unanimitate.

aprobării

proiectul de hotărâre în forma

◄Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului
Contractului de administrare nr.5619/20.10.2004/2501/26.10.2004 încheiat între Judeţul
Bacău şi Consiliul Local Orbeni.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii
imobilelor cu numerele cadastrale 70550 şi 66644, situate în strada Popa-Şapcă nr.3,
municipiul Bacău, 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 aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui
imobil situat în municipiul Bacău, strada Mărăşti nr.17, de la Fundaţia Hope and Homes
For Children România.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare
către Consiliul Local al comunei Măgireşti a unui sector din drumul judeţean DJ 117 A,
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de la km 8+885 la km 10+985, ce face lagătura între DN 2G (km 41+411) şi localitatea
Solonţ;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului
Constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Domnule preşedinte de şedinţă, mă folosesc
de acest proiect pentru a pune în discuţie situaţia serviciului de alimentare cu apă şi apă
uzată de la Oneşti, pentru că ştiţi foarte bine că Oneştiul a fost membru al A.D.I.B.-ului,
dar datorită moştenirii nefericite pentru comunitatea oneşteană şi mă refer la operatorul
privat care asigură aceste servicii, nu am putut finaliza demersul nostru şi am fost
nevoiţi să ieşim din ADIB tocmai pentru a permite judeţului să acceseze fondurile
europene. Ieşirea s-a făcut cu preţul asigurării finanţării pentru reabilitarea canalizării şi
a staţiei de epurare a apelor uzate. Când s-a angajat judeţul pentru o investiţie de 15
milioane de euro, comunitatea oneşteană a avut de suferit din această ieşire, întrucât nu
a mai beneficiat de preţul unitar al serviciului de apă şi suntem acum în situaţia de a
avea cel mai mare preţ din judeţ. Acum, revenind la problema pe care vreau să o ridic,
aş vrea să ştiu care este stadiul contractului de asociere dintre judeţul Bacău şi
municipiul Oneşti, privind planul de investiţii prioritare pentru conformarea la
standardele europene? Ştiu că termenul de finalizare este decembrie 2015 şi vreau să
ştiu, printr-un raport pe care vă rog să dispuneţi să fie întocmit de serviciile specializate
ale aparatului executiv, pentru că din evaluările mele nu cred că vom reuşi să ne
încadrăm în acest termen. Ştiu că staţia de epurare nu are încă studiul de fezabilitate
finalizat, mai avem un an şi jumătate până la termenul limită de conformare şi, tot din
informaţiile mele ştiu, că trebuiesc minim 24 de luni pentru realizarea acestui proiect.
De aceea solicit în temeiul art.104, al.3, lit b, întocmirea unui raport precis asupra
stadiului contractului de asociere dintre Consiliul judeţean şi municipiul Oneşti, privind
lista de investiţii prioritare, pentru conformarea la standardele europene în vederea
asigurării serviciului de apă şi apă uzată. Mulţumesc.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. Aşa cum am spus şi la Oneşti într-o
întâlnire la care aţi participat şi dumneavoastră, Consiliul Judeţean Bacău nu are nici o
vină privind faptul că la Oneşti există un conflict juridic, între Consiliul local şi
proprietarul, sau cel care administrează apa şi canalizarea în municipiul Bacău o
societate privată. Din această perspectivă, Consiliul judeţean nu are nici o vină.
Problema ridicată de dumneavoastră o va prezenta în câteva cuvinte doamna director
Gireadă care are toate datele necesare, iar de raportul care vorbeaţi, vreţi dumneavoastră
personal sau vreţi să-l dăm tuturor consilierilor judeţeni în şedinţa următoare?
♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Vreau în şedinţa următoare să fie un raport
detaliat, asupra situaţiei.
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♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Sigur că da îi cer astăzi doamnei Gireadă ca la
şedinţa următoare să aveţi la mapă un raport în detaliu în ceea ce priveşte investiţia pe
apă şi canalizare în care Consiliul judeţean prin protocol cu Consiliul Local Oneşti, s-a
angajat în următoarea perioadă. Doamna Gireadă vă rog câteva informaţii!
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Deci, foarte pe scurt. Din cele trei
obiective pe care Consiliul judeţean s-a angajat să le susţină în proporţie de 90%
financiar, deci cu un aport de aproape 15 milioane de euro până la sfârşitul anului 2015,
unul din ele este definitivat, în valoare de aproape două milioane de euro şi este vorba
de canalizarea din cartierul cu străzile Apostol sau cartierul catolic, ceva de genul
acesta. Studiul de fezabilitate pentru realizarea reţelei de canalizare în cartierul Borzeşti,
este finalizat şi se află în fază de obţinere a ultimelor avize respectiv, subtraversarea de
la calea ferată, iar la cel de-al trei-lea obiectiv, staţia de epurare, s-a elaborat studiul de
prefezabilitate, au fost analizate două variante, s-a supus aprobării consiliului judeţean,
s-a adoptat o variantă cu un amplasament nou şi o staţie nouă, în locul reabilitării celei
vechi. Studiul de fezabilitate este elaborat şi se află în curs de avizare în acest moment.
Date suplimentare şi detaliate o să le primiţi în raportul pe care îl voi prezenta luna
viitoare.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Mulţumesc. Dacă mai sunt observaţii pe
marginea proiectului?
Nemaifiind observaţii, se supune
prezentată şi se aprobă în unanimitate.

aprobării

proiectul de hotărâre în forma

◄ Punctul 9 al ordinii de zi, privind stabilirea taxelor locale prevăzute de
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015, este retras de pe
ordinea de zi.
◄Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei
şi a statului de funcţii la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău şi la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Bacău, precum şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Bibliotecii Judeţene „C.Sturdza” Bacău;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Din discuţie, la comisie, aveam unele neclarităţi,
dar am primit explicaţiile necesare din partea doamnei director Bogea şi se justifică
înfiinţarea acestor posturi la Filarmonică. Complexitatea la ora actuală a acestei instituţii
a crescut foarte serios şi trebuie gestionată din punct de vedere juridic, mai ales,
problemele care se ridică la Filarmonică. În ce priveşte regulamentul de organizare a
bibliotecii este chiar târziu când luăm această hotărâre, pentru că sunt obiecte de
recuperat, respectiv repere culturale foarte multe şi de valori mari. Ori cred că acum,
prin creşterea valorii reperelor nerecuperate oricum se va acoperi ceva din pierderile
care au fost, inclusiv de carte patrimonială. Vă mulţumesc.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
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◄Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel îi
dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel îi
dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee
judeţene.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluţionarea plângerii
prealabile formulate de S.C.ROMTELECOM S.A. Bucureşti împotriva Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.205/20.12.2013 privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele
decât cele prevăzute de Legea 571/2013 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2014.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea Comunei
Pârjol în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău –
A.D.I.B.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei
judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020” şi a „Planului
Operaţional de implementare a strategiei pentru perioada 2014-2020”.
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 16 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte
Floroiu Ionel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Mulţumesc frumos. Dacă mai sunt intervenţii?
Dacă nu, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi bună în continuare.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 24.06.2014, pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit,
Consilier Nicoleta Ciulină
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