CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 28 ianuarie 2011, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare prin Dispoziţia nr.15 din 26.01.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 26, absentând motivat
domnul preşedinte Benea Dragoş, domnul vicepreşedinte Bondor Silviu, domnii consilieri
Burcă Eugen, Huiban Nicolae, Năstasă Claudiu, Neagu George Ionuţ, Nistor Neculai,
Pricopie Gheorghe, Şapcă Nicu şi doamnele consilieri Coşa Maricica şi Stan Nadia.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Brăneanu Dumitru.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Bună ziua, doamnelor şi domnilor
consilieri, bine aţi venit la şedinţa extraordinară de astăzi. Această şedinţă a apărut ca o
necesitate pentru a ne da acordul la racordarea Centrului de Afaceri la sistemul electric.
Fiind proprietarii terenului şi fiind în asociaţie cu Primăria Bacău, automat trebuie să ne
dăm sau nu acordul pentru a se realiza această racordare, şi mai avem încă două puncte pe
ordinea de zi. Deci nu avem o şedinţă prea grea. Permiteţi să dau citire ordinii de zi:
1.
2.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 22 ianuarie 2011.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării formulate de către Municipiul Bacău
privind acordarea acceptului în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie
electrică a Centrului de Afaceri şi Expoziţii Bacău”.
Iniţiator: dl Brăneanu Dumitru - vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău

3.

Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulate împotriva
H.C.J. nr.182/22.11.2010 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.14/2008
privind aprobarea de principiu a vânzării spaţiilor proprietate privată a judeţului Bacău,
cu destinaţia de cabinete medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe
actului medical şi a iniţierii procedurilor în acest sens.

Iniţiator: dl Brăneanu Dumitru - vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău

4.

Diverse.
- Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr.41/30.03.2010 privind aprobarea proiectului « Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţii
în situaţii de urgenţă acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat
în regiunea Nord-Est » (cererea de finanţare nr.2, actualizată), a cheltuielilor şi a
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activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Bacău, cu modificările şi completările
ulterioare.

Iniţiator: dl Brăneanu Dumitru - vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău

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 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 22.01.2011 şi se dă cuvântul doamnei secretar al judeţului
Brumă Elena Cătălina.
♣ D-na Brumă 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
ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22.01.2011.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
► Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Brăneanu
Dumitru prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării
formulată de către Municipiul Bacău privind acordarea acceptului în vederea realizării
obiectivului „Alimentare cu energie electrică a Centrului de Afaceri şi Expoziţii 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 Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: După cum ştiţi, Centrul de Afaceri şi
Expoziţii Bacău este construit pe terenul pe care l-a pus la dispoziţie Consiliul judeţean, în
vederea realizării acestui obiectiv de investiţii cu fonduri europene. Fiind în faza de
finalizare este firesc că urmează etapa de racordare la energia electrică. Ca proprietari,
trebuie să ne dăm acordul sau nu, depinde ce considerăm noi că este normal, dar eu cred că
este firesc să ne dăm acordul având în vedere că trebuie să funcţioneze acest centru. N-o
să-l lăsăm să funcţioneze cu lumânarea sau cu felinare. Dar conform procedurilor şi
conform legii, vă rog, dacă aveţi de făcut obiecţiuni cu referire la acest proiect?
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Mă interesează dacă este în sală cineva de la
Primăria Municipiului Bacău?
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Nu. Nu este. Este vina noastră că nu am
invitat.
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♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Consider elegant din partea Consiliului Local sau
a Primăriei Municipiului Bacău ca în momentul în care se solicită să aprobăm ceva în
Consiliul judeţean, să trimită un reprezentant pentru a putea da răspunsurile la întrebările
pe care noi le punem lor. Sunt de acord cu proiectul.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Da. Vom ţine cont de observaţia făcută
de domnul Ochenatu. Şi în viitor, rog secretariatul tehnic să invite şi pe cei care într-adevăr
au astfel de solicitări ce trebuie aprobate prin hotărâri de Consiliu judeţean.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul în forma prezentată şi se aprobă
în unanimitate.
► Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Brăneanu
Dumitru prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluţionarea
plângerii prealabile formulate împotriva H.C.J. nr.182/22.11.2010 pentru abrogarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr.14/2008 privind aprobarea de principiu a vânzării
spaţiilor proprietate privată a judeţului Bacău, cu destinaţia de cabinete medicale şi a
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi a iniţierii procedurilor în
acest sens.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Este vechea poveste pe care o avem cu
medicii care au cabinetele medicale în concesiune, pe strada George Bacovia. S-au purtat
foarte multe discuţii de-a lungul anilor cu aceste cabinete medicale. Există o plângere
făcută de doamna Melnic împoriva hotărârii noastre din data de 22.11.2010. O să prezint
în rezumat despre ce este vorba. Problema este cunoscută consilierilor judeţeni, dar să o
mai repetăm încă odată. Cabinetul medical individual Melnic Petronela a formulat
plângere prealabilă prin care solicită revocarea hotărârii noastre nr.182/22.11.2010.
Consideră că această hotărâre este nelegală, deoarece din cuprinsul ei nu rezultă temeiul
abrogării Hotărârii Consiliului Judeţean nr.14/2008 şi că această abrogare a intervenit în
timpul desfăşurării unui litigiu aflat pe rolul instanţei judecătoreşti privind obligarea
autorităţii noastre publice locale la vânzarea cabinetului medical aflat în strada George
Bacovia nr.54. Deci, chiar să vrem să vindem, nu putem, deoarece există această
Ordonanţă de Urgenţă nr.68 care ne împiedică să vindem aceste imobile, fiind în zona de
protecţie a monumentelor istorice, respectiv Poşta Municipiului Bacău care se află pe
strada Mărăşeşti şi clădirea Centrofarm care se află pe strada George Bacovia nr.54. În
aceste condiţii, este normal că noi nu putem încălca legea şi cred că nu facem decât să
reconfirmăm încă odată hotărârea noastră, a Consiliului judeţean din 2010.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnilor colegi, problema aceasta cu vânzarea
fostelor cabinete medicale către medici, pentru a se acorda în continuare pe o perioadă de 5
ani, sau mă rog, un număr limitat de ani, exact cu acelaşi obiect de activitate, deci tot
servicii medicale, a suscitat de-a lungul timpului foarte multe controverse. Vreau să spun
că ideea în sine nu este rea. Pentru că în condiţiile actuale, trebuie să găsim o
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contrapondere serviciului sanitar de stat în balanţă cu serviciul privat. Numai că atât primii
legiuitori, cât şi ulteriorii, se pare că nu şi-au pus toţi neuronii la contribuţie să facă
conexiunile necesare, motiv pentru care se dau hotărâri peste hotărâri, vine şi Curtea
Constituţională care spune că nu sunt constituţionale, şi ne pune şi pe noi în situaţii
deosebite. De principiu, ideea conservării arealului din preajma monumentelor istorice o
accept, dar sunt monumente şi monumente. A doua problemă. Activitatea din acelaşi areal,
vă întreb, cu ce până acum şi în condiţiile actuale, activitatea pur medicală a împiedicat cu
ceva statu-quo-ul monumentului istoric respectiv? Sau când se trece proprietatea acestui
cabinet, tot aceluiaşi medic sau altui medic care face acelaşi serviciu, afectează cu ceva
statu-quo-ul monumentului? Aici este mărul discordiei, pentru care o parte din confraţii
mei medici nu l-au înţeles. Aici este motivul pentru care se face o segregaţie necorectă a
evaluării unor lucruri şi în special a aceluiaşi obiect de activitate. Şi rândul trecut, eu m-am
abţinut. Şi de data aceasta voi rămâne consecvent şi mă voi abţine, pentru că bulibăşeala
asta în acte normative pornită de la Guvern, nu pot să o înţeleg, pentru că dacă am fi fost
în anii 1992-1994 când eram foarte fragezi în ceea ce priveşte legislaţia în condiţiile unei
democraţii, aş accepta-o. Dar după 20 şi ceva de ani, nu mai pot accepta să se judece sub
nivelul normal şi fără să se facă studiile de impact în teritoriu când se dau nişte ordonanţe
de guvern sau legi, pentru că vedeţi dumneavoastră, situaţia de la Bacău nu este singulară,
şi în ţară sunt numeroase astfel de situaţii. De aceea, sunt sigur că şi Consiliul este
îndreptăţit şi nu poate fi pus în situaţia să nu respecte legislaţia actuală în vigoare. Eu vă
mulţumesc şi rămân cu acelaşi principiu.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Da, domnule consilier, mulţumim. Aveţi
dreptate, aşa este, dar numai că tot dumneavoastră aţi spus foarte bine că trebuie să
respectăm legea şi atâta timp cât legea prevede acest lucru, nu este vina noastră că între
timp s-a ajuns la această situaţie şi legea nu a făcut o distincţie clară. Şi aici aveţi dreptate.
Cu ce poate să influenţeze un cabinet medical dacă se află în perimetrul sau în apropierea
unui monument istoric? Deci, legiuitorul sau guvernul în speţă, nu explică. Şi dacă nu
explică, noi trebuie să respectăm legea, aşa cum este stabilită şi avem şi precizarea
Direcţiei Judeţene de Cultură care ne spune foarte clar că fac parte din prevederile legii.
Dacă nu era acea precizare, sigur că se putea discuta. Vă mulţumesc.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul în forma prezentată şi se aprobă
cu 25 de voturi „pentru” şi o abţinere, respectiv a domnului consilier Ichim Mihai.
► Se trece la punctul 1 de la Diverse şi domnul vicepreşedinte Brăneanu Dumitru
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.41/30.03.2010 privind aprobarea proiectului
« Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţii în situaţii de urgenţă acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat în regiunea Nord-Est » (cererea de finanţare nr.2, actualizată), a
cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Bacău, cu modificările şi
completările ulterioare.
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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.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul vicepreşedinte Brăneanu Dumitru declară
închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de
28.01.2011, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Dumitru BRĂNEANU

Elena Cătălina BRUMĂ

C.N./I.O./ 1 exemplar
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