
    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 22 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.348 din 
19.11.2007 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în 
presa locală. 

Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 34 de consilieri, 
absentând motivat domnii consilieri Bunea Cristian, Mihăilă Petrică, Paraschivescu Andrei 
şi Vreme Valerian. 

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, şi să dau citire ordinii de zi: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 10 noiembrie 2007. 
 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului 
Bacău” domnului Ovidiu Bălan. 

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

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului 
Bacău” domnului Ştefan Hruşcă. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului 

Bacău” domnului Radu Beligan. 
 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Bacău în calitate de 

membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei De Dezvoltare Intercomunitară– ADIB” 
Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
a Consiliului Judeţean Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Pth şi 

Deviz General recalculate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică la 
obiectivul de investiţie “Reabilitare faţadă la Spitalul de Pediatrie Bacău”. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
8. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din aparatul de 

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

 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană   

“C. Sturdza” Bacău. 
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
10. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţie a directorului general al R.A. 

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

 
11. Proiect de hotărâre privind numirea directorului general interimar la R.A. 

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

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public în 

domeniul privat al Judeţului Bacău în vederea stabilirii de măsuri reparatorii în 
echivalent. 

Iniţiator: d-na Angela Bogea – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a 
subvenţiilor pentru finanţarea Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor 
Locale de Urbanism. 

Iniţiator: d-na Angela Bogea – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
14.Diverse. 
 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea 

investitiei Reabilitare DJ 252 Huruieşti Găiceana Parincea Bibireşti Buhoci km. 75 + 300 – 
130+300. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor 
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului Reabilitare DJ 252 
Huruieşti Găiceana Parincea Bibireşti Buhoci km. 75 + 300 – 130 + 300. 
 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism (sub rezerva avizării documentaţiilor de urbanism de 
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism în şedinţa din data de 
19.11.2007). 

Iniţiator: d-na Angela Bogea –vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înregistrat din partea domnilor consilieri judeţeni 

o propunere, de a retrage de pe ordinea de zi aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Judeţean Bacău. Motivaţia ar fi legată şi de faptul că nu se ştie 
cine va fi viitorul preşedinte al Consiliului Judeţean, dacă va fi ales prin vot uninominal 
sau pe formula care a fost până acum. Poate fi un punct de vedere pertinent. Vă spun 
sincer că eu l-am introdus pe ordinea de zi pentru ca a stat două luni la mape şi inclusiv 
domnişoara consilier Stan Nadia a insistat să fie pe această ordine de zi. Credeam că este 
numai o formalitate. Dacă dumneavoastră veţi aproba să retragem acest punct, îl retragem, 
şi rămânem cu ordinea de zi în forma pe care v-am citit-o eu. Repet, toate sunt proiecte 
urgente, altele sunt chestiuni pe care le-am mai discutat, nu este nimic care să nu merite a 
fi discutat astăzi. Toate contribuie la bunul mers al Consiliului judeţean şi implicit al 
judeţului Bacău. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii la ordinea de zi în forma propusă.   
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată cu 

modificarea ultimului punct de la Diverse, Conferirea titlului de Cetăţean de onoare 
domnului Radu Beligan să fie punctul 4, şi retragerea punctului 6 privind Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Bacău şi se aprobă în unanimitate. 

 
♣ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 

din data de 10.11.2007 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 
spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Bacău din data de  
10.11.2007. 
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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 se dă cuvântul domnului preşedinte Dragoş 

Benea pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind Conferirea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” domnului Ovidiu Bălan. 

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am mai vorbit de maestrul Ovidiu Bălan, am şi rugat  
să nu fie invitat astăzi, pentru că vrem ca acest titlu să-l conferim la Filarmonica „Mihail 
Jora”. Să vedem în luna decembrie cu ce ocazie, fie în cadrul unei şedinţe de Consiliu 
judeţean festivă, extraordinară sau cu ocazia concertului de Crăciun, să vedem care este 
modalitatea cea mai potrivită.  

 
        Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

     Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
 ♣ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Elena 

Cătălina Zară pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
Conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” domnului Ştefan Hruşcă.   

Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, nu ştiu pe ce v-aţi bazat 

dumneavoastră să ne daţi această expunere de motive vis-a-vis de domnul Ştefan Hruşcă, 
atâta timp cât noi în Bacău avem destule somităţi şi destui oameni care puteau fi făcuţi 
Cetăţeni de Onoare, printre care chiar şi Doina Melinte. A fost mare atletă a Bacăului şi cu 
toate acestea nici până astăzi nu a fost făcută Cetăţean de Onoare. Sau chiar Monica Roşu,  
gimnastă de prestigiu. Aş putea face chiar o glumă vis a vis de această expunere de motive. 
Haideţi să o facem Cetăţean de Onoare şi pe Elodia sau pe nu ştiu care mai apare în presă la 
ora actuală. Nu ştiu ce merit are domnul Ştefan Hruşcă, ca să-l facem noi Cetăţean de 
Onoare la Bacău. Am spus şi o să mai spun, sunt foarte mulţi reprezentanţi ai Bacăului care 
ar putea fi făcuţi Cetăţeni de Onoare. Dar nu Ştefan Hruşcă. Probabil că dânsul a venit de 
câteva ori la Bacău, a făcut câteva spectacole, dar asta nu înseamnă că trebuie să şi-l 
premiem. A venit, a cântat, a luat banii, a plecat şi atât. Într-adevăr, nimeni nu poate 
contesta meritul pe care îl are, este un artist foarte bine cunoscut, dar nu reprezintă cu nimic 
Bacăul şi nu cred că merită să-l facem cetăţean de onoare. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. O să o iau într-o ordine. Deşi Consiliul judeţean a 
fost înfiinţat din 1992, titlul de Cetăţean de Onoare l-am înfiinţat noi anul acesta, ca multe 
alte lucruri care nu s-au făcut în această perioadă de timp. Avem trei nume grele de Cetăţeni 
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de Onoare până acum. Avem în vedere şi propunerea dumneavoastră cu Doina Melinte, nu 
este decât o repetiţie, deoarece când vom finaliza proiectul pe care deşi nu l-aţi aprobat el a 
trecut, este vorba de 13 Legende, toţi cei 13 vor fi Cetăţeni de Onoare ai judeţului Bacău, 
pentru că îi recunoaşte populaţia judeţului şi nu 37 de consilieri. Sunt convins că şi Doina 
Melinte se va regăsi acolo, iar dacă nu, vom face noi această reparaţie. Aţi avut timp trei ani 
să faceţi propuneri cu Doina Melinte şi Monica Roşu. Monica Roşu mi se pare puţin cam 
mult, dar nu vreau să discut acest lucru. Pentru Ştefan Hruşcă am mai multe motive. Este un 
simbol al românilor şi duce mesajul foarte departe, în Canada, în Statele Unite şi în toată 
Europa. Că vrem noi sau nu vrem, luna decembrie este în toate casele românilor, şi din câte 
ştiu şi în unele biserici catolice din Ardeal. Ştefan Hruşcă are anumite melodii care se cântă 
în acele biserici catolice din Ardeal. Cred că am căzut într-o mare extremă, de a o compara o 
vedetă OTV cu Ştefan Hruşcă şi este o mare jignire. Dar asta este problema fiecăruia. Eu nu 
fac nici o glumă aici, pentru că nu-mi permit să contest personalitatea lui Ştefan Hruşcă. De 
ce vreau să o facem anul acesta? Pentru că din punctul meu de vedere, anul acesta împreună 
cu toţii, vom face o acţiune, cred că cea mai frumoasă seară de Crăciun pe care a avut-o 
municipiul sau judeţul Bacău, cum doriţi. V-am povestit şi în luna octombrie, vom încerca 
să reproducem nu la nivel coloristic, ci la nivel de impact, bradul pe care l-am avut acum 2 
ani, ca şi fundal, cu cea mai frumoasă clădire pe care o are acest municipiu, sărac din punct 
de vedere arhitectural, clădirea în care ne aflăm astăzi. Ajunul Crăciunului cu Ştefan Hruşcă, 
cred eu că va fi cea mai frumoasă seară de Crăciun pe care a avut-o municipiul şi judeţul 
Bacău. Nu cred că va ştirbi cu nimic prestigiul municipiului sau judeţului, nu cred că vom fi 
jigniţi cu nimic, dacă vom avea puterea să recunoaştem, aşa cum o fac mulţi alţi români în 
această ţară şi peste hotare, că Ştefan Hruşcă este un bun român. Şi dacă este un bun român 
poate fi şi un bun băcăuan, pentru că noi nu suntem în primul rând băcăuani şi pe urmă 
români. În primul rând suntem români şi după aceea suntem băcăuani. Repet, nu ştiu dacă 
trebuie să fac eu o pledoarie pentru Ştefan Hruşcă, dar văd că este cazul. 

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, Comisia de cultură, 
trebuie să spun de la început că a dat aviz nefavorabil pentru această aprobare. Cu 6 voturi 
pentru şi unul lipsă, în unanimitate nu am fost de acord cu această propunere. Nu pentru că 
nu are merite, nu pentru că argumentele prezentate în expunerea de motive nu sunt reale. Nu 
pentru că nu reprezintă România. Deci nu este necesar să aducem argumente în plus, pentru 
că este un artist. Şi unul important. Nu este legat de Bacău, nu are nici o legătură cu Bacăul. 
Dacă începând din 1995 ar fi venit să ofere concerte la Bacău, în perspectiva unei creări a 
unei atmosfere de adeziune faţă de el, ori nu-mi amintesc, atunci când a fost, nu a fost 
recompensat pentru meritul de a susţine concerte foarte importante şi de a ajunge în casa 
fiecăruia. De aceea, eu aduc la cunoştinţă hotărârea Comisiei noastre. În condiţiile în care 
Consiliul judeţean va vota în majoritate altfel, este o altă problemă. Este normal ca cei care 
au fost împotrivă să primească votul care va fi dat de consiliul judeţean. Mulţumesc.  

   ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre este 
frumos formulată, corect formulată. Dacă stăm să analizăm propunerile făcute pentru 
Cetăţenii de Onoare din ultima perioadă, realizăm că am aprobat să-l facem Cetăţean de 
Onoare pe Julio Iglesias, fiind cântăreţul care ne-a onorat cu prezenţa şi care este agreat de o 
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anumită masă, vis-a-vis de vârstă. Hruşcă este omul de suflet al Crăciunului pentru o 
anumită categorie. Dar dacă mergem pe această idee şi mergând exact pe structura expunerii 
de motive, trebuie să luăm în calcul, şi eventual să marşăm pe această idee şi să facem o 
nouă propunere, pentru că avem personalităţi culturale care ne duc renumele în lume foarte 
bine. Este plăcut, este de o etnie care creşte în România şi aşa l-aş propune şi pe Vali 
Vijelie, dacă tot mergem pe linia asta. Mulţumesc.  

♣ Dl Pocovnicu Dorian Constantin, consilier: Domnule preşedinte, în şedinţa 
următoare veniţi şi cu proiectul cu Vali Vijelie, de la doamna Biri. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, este o propunere. O să mă conformez. Dincolo de 
ironia doamnei consilier, care este demnă de o cauză mai bună, chiar am să mă conformez. 

♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Chiar nu înţeleg care este problematica unui 
titlu pe care îl dăm unui român, indiferent că este din Bacău, că este din Maramureş sau din 
Harghita. Dacă am depăşit graniţa şi i-am dat titlul de Cetăţean de Onoare lui Julio 
Iglesias, nu înţeleg ce avem cu românii. Când s-a luat în discuţie proiectul de hotărâre 
respectiv, nimeni nu a fost împotrivă, eram foarte entuziasmaţi că-i dăm titlul de Cetăţean 
de Onoare lui Julio Iglesias, care a venit şi a plecat, iar aici, pentru un român de-al nostru 
se pun atâtea probleme. Nu presupune nişte drepturi patrimoniale, ca să zici că îi dăm nu 
ştiu ce sumă de bani. Îi dăm o machetă, îi dăm un titlu, omul vine o ia, ne cântă, probabil 
că, având în vedere faptul că a devenit Cetăţean de Onoare al judeţului Bacău va veni şi la 
anul şi la anul celălalt, pentru că va avea prioritate Bacăul. Şi atunci, în condiţiile în care 
noi acordăm acest titlu, avem certitudinea că la anul dacă îl reinvităm, va reveni tot la 
Bacău. 

♣ D-na Biri Daniela, consilier: Dacă tot mergem pe noţiunea de Cetăţean de Onoare 
numai ca să o ducem în derizoriu, v-am spus, a fost şi Tudor Gheorghe săptămâna trecută 
şi am uitat să-l facem Cetăţean de Onoare. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă Ştefan Hruşcă duce în derizoriu titlul de 
Cetăţean de Onoare…! Mă scuzaţi. Vă dau cuvântul, pentru că aveţi dreptul la opinie 
dar…! Nu l-aţi merita. Vă mai dau un element de culoare, albumul cel mai vândut în 
România, peste 60 de mii de exemplare, recunoscut de organizaţia care trebuie să facă 
acest lucru, este albumul „Sfântă-i Seara de Crăciun”. Aşa se cheamă şi acţiunile noastre 
de Crăciun, „Sfântă-i Seara de Crăciun”. Niciodată omul acesta nu ne-a cerut bani pentru 
această denumire, pe care dânsul a înregistrat-o. Este un element care văd că începe să 
devină important. Deci valoarea lui este recunoscută de români, nu de 10, 12, 20 de 
consilieri. Este recunoscută de peste 60 de mii de români, cel puţin, care au cumpărat acest 
album. Cel mai vândut album. Oricum, trăiesc un moment absolut penibil acum, dar asta 
nu eset din cauza mea. 

♣ Dl Mitocariu Victor, vicepreşedinte: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
reproducând vorba unei persoane foarte importante din cultura românească, ”totul e 
discutabil.” Şi discutabilitatea este o chestiune de interpretare. Pornind pe drumul acesta 
am putea să-i admitem pe toţi; facem o selecţie, şi aşa mai departe. Dar în discuţie eu vreau 
să introduc un element. Hruşcă, prin interpretarea sa, se înscrie oarecum în cultura 
tradiţională. Şi noi, fiind integraţi în Europa, ne asigură astfel o parte din identitatea 
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noastră naţională. În numele acestei identităţi la care încă ţinem, cred că putem face acest 
gest, care va fi unul meritoriu. Fără îndoială că lucrurile ar putea fi discutate şi altfel, după 
cum spuneam la început. Dar din ceea ce duce mai departe cultura românească în 
străinătate, cultura tradiţională încă are un cuvânt de spus. În numele acestui cuvânt este 
posibil să ne dăm votul. Mulţumesc. 
        
       Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
votează cu 16 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 7 abţineri.  

Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
  

♣ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Elena 
Cătălina Zară pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” domnului Radu Beligan. 

 
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 
♣  Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară 

Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea participării judeţului Bacău în calitate de membru fondator la înfiinţarea 
„Asociaţiei De Dezvoltare Intercomunitară– ADIB” Bacău. 

Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Avem buletinele de vot pregătite. Domnişoara secretar 

 spune că potrivit legii trebuie să respectăm proporţia stabilită de la alegerile locale. 3 
consilieri PSD, 2 consilieri PNL, un consilier PD, un consilier PRM şi un consilier PC. 
Dacă PC-ul nu are, alegem de la altă formaţiune politică, independenţi şi PNG. Deci 
alegeţi  membrii în consiliul de administraţie de la ADIB.  

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Propun Consiliului judeţean să luăm o pauză de 5 
minute pentru consultare. Se ia pauză de 5 minute. Se revine în sală. 

Se fac propuneri pentru consiliul de administraţie.  
♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Propun ca din partea PSD să facă parte din consiliul 

de administraţie doamna consilier Chelaru Oana, domnul consilier Romedea Gheorghe şi 
domnul preşedinte Dragoş Benea. 

♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Propun din partea PRM pe d-ra consilier 
Arvinte Codruţa. 

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Propun din partea formaţiunilor PD şi PLD pe 
d-na consilier Tudoriţa Lungu şi pe domnul consilier Chiriac Ioan. 
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♣ Dl Şerban Claudiu, consilier: Propun din partea PNL pe domnul consilier Lache Ion 
şi pe domnul consilier Dogaru Silvestru. 

Se completează buletinele de vot şi se împart domnilor consilieri în sală. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru a evita penibilităţi care pot înfrâna acest proiect 

important pentru judeţul Bacău, eu vă arăt votul meu pentru că am dreptul să vi-l arăt. Eu 
am votat pe toată lumea respectând opţiunea partidelor. Dacă vreţi să ne circărim, putem 
vota unul împotriva celuilalt şi acest proiect poate să nu treacă şi să amâne înfiinţarea 
ADIB-ului. 

Rezultatul votului este următorul:  
D-na consilier Chelaru Oana - 33 de voturi   
Dl consilier Romedea Gheorghe - 33 de voturi   
Dl preşedinte Benea Dragoş - 32 de voturi   
D-ra consilier Arvinte Codruţa -33 de voturi   
D-na consilier Lungu Tudoriţa - 33 de voturi  
Dl consilier Chiriac Ioan - 33 de voturi 
Dl consilier Lache Ion - 33 de voturi 
Dl consilier Dogaru Silvestru - 33 de voturi  
 
  Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 
♣ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv  

Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Pth şi Deviz General recalculate în urma 
aplicării procedurilor de achiziţie publică la obiectivul de investiţie “Reabilitare faţadă la 
Spitalul de Pediatrie Bacău”.  

Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 
♣ D-na Lungu Tudoriţa, consilier: Am o singură întrebare. În anunţul pe care l-am 

dat atunci când am făcut licitaţia, la sursa de finanţare, ce sursă de finanţare trecută am avut 
în anunţ?  

♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Procedura de achiziţie a fost organizată 
în totalitate şi am şi specificat în expunere, pe răspunderea conducerii Spitalului de Pediatrie. 
Probabil, şi-ar fi fost normal să fie precizat buget de stat, şi alte surse legal constituite.  

 
  Nemaifiind 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 

Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  
transformarea unei funcţii publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău. 
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă cu 30 de voturi pentru şi 3 abţineri. 

 
♣ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv 

Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
modificarea statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană „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. 
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă cu 28 de voturi pentru şi 5 abţineri. 
 
 ♣ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv 

Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  
eliberarea din funcţie a directorului general al R.A. „Aeroportul” 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 Benea Dragoş, preşedinte: După ridicarea materialelor de către consilieri, a venit 

şi o hârtie din partea domnului Stanciu, prin care nu am înţeles ce face, dar revine asupra 
funcţiei. Dacă sunt comentarii?! 

♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, vă înţelegem preocuparea pentru 
creşterea traficului pe Aeroportul Bacău şi este legitimă această preocupare, numai că ştim 
cu toţii că pista din Bacău are probleme de ordin tehnic, şi ce nu s-a prezentat în expunerea 
de motive este adresa Autorităţii Aeronautice din România care limitează traficul avioanelor 
grele.                                                                                 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, această discuţie face obiectul 
asupra acestui proiect de hotărâre? Vă întreb pentru că aţi lucrat şi aveţi vechime. Vă întreb. 
Face obiectul acestei hotărâri? 

♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Eu zic că da. Pentru că despre asta discutăm. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu zic că nu. Eu zic că avem două acte. Avem o 

demisie şi un aviz. Dar… în fine! 
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, noi în şedinţa anterioară, am votat 

un proiect de modernizare şi s-ar părea că a şi găsit un investitor, care în momentul respectiv 
îşi va alege operatorul pe care şi-l doreşte. Mi se pare puţin forţată nota atâta timp cât 
domnul Stanciu a revenit asupra deciziei iniţiale şi în cei 3 ani de când lucrăm împreună nu 
au fost probleme cu comandantul aeroportului Bacău. Eu cred că trebuie să acceptăm actul 
de voinţă al dânsului, prin care revine asupra deciziei. Asta era problema. Pentru că în 
expunerea de motive scrie cu acordul părţilor. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Asta este propunerea dumneavoastră, dar nu trebuie să 
facem acest lucru. 

♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Sigur, aceasta este poziţia mea. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cum mă înţelegeţi dumneavoastră, vă înţeleg şi eu 

preocuparea pentru un fost colaborator, şi trebuie să vă înţeleg şi subiectivitatea, dar astăzi 
discutăm două hârtii; demisia şi avizul ministrului. Reiau discuţia Aeroportului, pe care am 
prezentat-o ieri şi premierului Tăriceanu. Ne-am hotărât în mare parte care va fi viitorul 
acestui Aeroport. Mai avem un singur şi un penultim pas. Eu v-aş întreba, domnule consilier, 
deşi nu face obiectul acestui proiect de hotărâre, pentru că aţi fost vicepreşedinte de Consiliu 
judeţean şi aţi lucrat cu domnul director Stanciu şi probabil că de asta aţi şi luat cuvântul, de 
ce patru ani cât aţi fost vicepreşedinte nu aţi ştiut sau nu aţi luat măsuri ca terenul şi clădirile 
de la Aeroportul Bacău să fie întabulat dreptul de proprietate? Deşi nu face obiectul acestui 
proiect de hotărâre.  

♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, am să vă răspund şi pentru 
mandatul anterior. În perioada 2000-2004 traficul aerian în judeţul Bacău nu se situa la 
nivelul acesta şi nu era o preocupare acută. Apoi vis-a-vis de intabulare… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Chiriac, nu fiţi neprincipial, pentru că eu nu 
v-am întrebat de trafic. Eu v-am întrebat de ce nu aţi luat măsuri  pentru întabularea 
dreptului de proprietate pe clădiri şi pe teren. Nu are nici o treabă cu traficul. Este o 
chestiune juridică, nu o chestiune tehnică. Nu vreţi să ne răspundeţi?   

♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Ba da.   
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nici nu aţi ştiut, vă spun eu!  
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Problema de întabulare s-a pus acum, pentru că se pune 

problema ca să concesionăm. Deci este cu totul altceva. Nu era o problemă acută. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Chiriac, dumneavoastră nu vă întabulaţi 

casa când vreţi să o vindeţi? O întabulaţi, vă spun eu.   
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Se întabulează şi când vrei să o vinzi, că atunci te 

presează timpul.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu uitaţi, domnule Chiriac. Asta se cheamă lipsă de 

principialitate. Mă scuzaţi că spun acest lucru. Eu vorbesc de o chestiune juridică şi nu de o 
chestiune tehnică. Chestiunea tehnică  într-adevăr este o discuţie largă, şi vine din momentul 
de când am preluat Aeroportul. Am spus şi ieri şi o mai spun încă odată. Am ajuns în această 
situaţie de a găsi această soluţie pe care am propus-o acum un an, pentru că timp de şapte ani 
nu a venit nici un ban la acest Aeroport. Au fost daţi la alte Aeroporturi, la Cluj, la Iaşi, la 
Aeroportul Internaţional nu a venit nici un ban. Noi am optat pentru această variantă ca un 
concesionar, un investitor, să concesioneze acest aeroport, să facă investiţie şi noi să avem 
Aeroport Internaţional. Asta este o cu totul altă discuţie. Mai mult, ştiţi foarte bine că 
vorbesc de acest proiect de 4-5 luni. A trebuit să vină o firmă de avocatură, de consultanţă 
juridică  cum doriţi, din Bucureşti să-mi  spună acest lucru. Şi să sesizăm acest lucru. 

♣ D-na Lungu Tudoriţa, consilier: Atitudinea dumneavoastră nu este fair –play. De 
ce? Dumneavoastră recunoaşteţi că aţi luat această hotărâre de întabulare pentru că aţi fost 
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sesizat de o firmă, nu pentru că dumneavoastră aţi depistat. Iar pe fostul domn vicepreşedinte 
Chiriac îl acuzaţi că nu a făcut-o. Pe dânsul nu l-a atenţionat nimeni. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Eu l-am întrebat, nu l-am acuzat. Este o mare 
diferenţă. Dar repet, nu face obiectul acestui proiect de hotărâre. Eu deocamdată vorbesc de 
o demisie şi de un aviz al ministrului transporturilor. 

♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Dar ce legătură are întabularea cu demisia domnului 
Stanciu? Dacă era demis, mai spuneam. Nouă nu ne apare nimic aici de întabulare. Noi avem 
aici două demisii şi o cerere de revenire. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nici importanţa pistei nu apare în acest proiect. Dar 
dacă domnul Chiriac vorbeşte pe lângă subiect, vorbesc şi eu pe lângă subiect. 

♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, dacă mi-aţi pus o întrebare îmi 
permit şi eu să vă pun o întrebare. Există o adresă a Autorităţii Aeronauticii în acest sens? Şi 
dacă există, este o problemă care ne interesează pe toţi. Cum gestionăm această problemă 
astfel ca aceastei adrese să nu i se poată da curs?! 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul director tehnic Sion, care a preluat 
interimatul, a primit dispoziţie de la mine, şi scrisă şi verbală, să vină în Bacău să facă 
procesul verbal al acestei situaţii de la Aeroport şi să vedem dacă decizia domnului Stanciu 
are vreun fundament. Dânsul a avut impresia că nu mai are nimeni un C.V. ca al lui, că nu 
mai este nimeni ca el. Dar a avut o surpriză  şi după aceea a revenit după avizul ministerului. 

♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Eu aş vrea să discut numai de actul de voinţă pe care 
l-a avut domnul director. Dânsul a scris două  adrese. Deci nu a scris una. Să spunem că una 
a scris-o la nervi. Dar a doua a scris-o mai explicită decât prima. Ulterior, vine cu altă adresă 
şi cere să rămână. Între timp, noi trebuie să vedem seriozitatea Consiliului judeţean şi 
seriozitatea Aeroportului. Eu cred că nu ne putem juca: azi demisia, mâine revenim. Eu 
vreau să spun că dacă avem căderi de atitudine de acest gen, nu avem ce căuta într-o astfel 
de funcţie. S-a dat de greu? Nici o problemă, trebuia să spună că nu mai poate. Eu cred că 
atâta timp cât am implicat şi instituţia Ministerului Transporturilor, trebuie să fim oameni 
serioşi. Ministrul a luat act şi este de acord cu această schimbare şi chiar şi ei ne sugerează 
ca în interimat să fie un om familiarizat cu problemele Aeroportului. Astea sunt adevăratele 
situaţii. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deranjează aşa mult schimbarea la Aeroport! 
♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Demisia a cerut-o prin două adrese. Această adresă 

cred că era pregătită mai de mult. Un psiholog ar putea analiza, pentru că dânsul s-a referit 
exact. Eu dacă îmi scriu acum demisia, nu ştiu la ce articol să fac referire. Vă spun cinstit. Pe 
când el spune foarte clar articolul care face referire la demisie. În cealaltă adresă, precizează 
mai exact articolul 16 punctul „d” şi insistă să i se aprobe demisia. Iar acum prin altă cerere 
insistă să rămână, după ce Consiliul judeţean a făcut nişte demersuri.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mai spun o  chestiune juridică, ca să nu spuneţi că 
sunt neprincipial. Eliberarea nu se face cu vot secret, ci va fi cu vot deschis şi există un 
exemplu similar de conflict de muncă, 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 pe conflict de muncă adjudecat în defavoarea celui care 
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astăzi  spune ceva şi peste o săptămână spune altceva. Eu vă spun şi care a fost motivul. Nu 
a crezut că poate veni cineva la Aeroportul Internaţional Bacău. Sau nimeni nu acoperă 
C.V.-ul dânsului. Când s-a produs acest lucru şi cu un C.V. superior (şi acesta ar putea fi 
subiectul discuţiei la punctul următor), a revenit asupra demisiei. Acesta este adevărul pur, 
pe care îl ştiţi şi dumneavoastră, dar nu vreţi să-l recunoaşteţi. Este speţă pe conflict de 
muncă adjudecat (repet) în defavoarea celui care astăzi spune ceva şi mâine altceva. Nu 
putem decât să prelungim agonia. Domnul Stanciu, prin actele pe care le-a produs, nu poate 
reveni niciodată pe funcţie. Trebuie să fiţi conştienţi de acest lucru, pentru că se  
înregistrează pe bandă şi se va şi consemna. 

♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Stimaţi colegi, eu cred că la momentul acesta discut mai 
mult emoţional pe chestiunea demisiei managerului general al Aeroportului Internaţional. 
Nu te joci cu asemenea chestiuni. Azi îţi dai demisia, mâine ţi-o retragi şi îţi propui să treci 
pe o funcţie inferioară. Repet încă odată, ori pleca de tot şi nu mai scria, „vă rog frumos pe o 
funcţie inferioară”ori dacă nu, rămânea în funcţie şi mergea pe contractul de performanţă pe 
care l-a stabilit Consiliul judeţean mai departe şi dovedea că este un manager performant. 
Altfel sunt discuţii emoţionale. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mai spun ceva. Nici nu ştiu dacă vom mai discuta 
punctul următor, pentru că omul vine aici într-un exil pentru o perioadă de interimat. Este 
vorba de persoana propusă de ministrul transporturilor. Nu ştiu dacă vom mai discuta 
punctul următor, depinde de rezultatul votului pe care, repet, nu-l va readuce pe funcţie pe 
domnul Stanciu. Dacă asta vreţi! 

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Eu zic că domnul Chiriac nu a greşit în ceea ce a spus. 
În legătură cu demisia, este un act de voinţă personală, şi eu cred că putem să o luăm 
unilateral şi putem să o luăm în considerare. Vreau să fac menţiunea că domnul Stanciu, 
după interimat, are dreptul să participe la concurs pentru postul de director. Numai dacă se 
vor găsi motive că nu poate participa. Dar el, conform legii, are dreptul. Poate participa din 
nou la concurs şi dacă va câştiga va fi din nou director. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. Foarte corectă poziţia. Are un C.V., are o 
experienţă, probabil se va odihni, absolut principială poziţia. Noi trebuie să gestionăm o 
perioadă de 3-4 luni. Şi cred că aţi studiat C.V. – ul domnului Bondar de la punctul următor, 
şi vedeţi că nu facem un pas înapoi, ba dimpotrivă. Dar asta depinde şi de votul  de la 
punctul pe care îl discutăm acum. 

♣ Dl Pocovnicu Dorian Constantin, consilier: Vreau să vă amintesc că ne jucăm de-a 
demisia şi de-a revenirea la demisie pe un subiect strategic pentru Bacău, pe un subiect care 
ieri a ajuns în atenţia premierului Tăriceanu care a fost la Bacău şi care a luat act de 
importanţa Aeroportului Bacău, şi a promis implicarea directă a Guvernului în problemele 
de la Aeroport. În contextul acesta, cel puţin ca imagine, dă prost să ne jucăm; azi 
demisionăm, mâine revenim asupra demisiei. Cred că ar trebui să analizăm şi din punctul 
acesta de vedere acest punct de pe ordinea de zi. 

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Eu am o singură întrebare, pe care o adresez şi 
dumneavoastră. De ce nu a fost invitat domnul Stanciu astăzi, aici la şedinţă, ca să 
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clarificăm această situaţie? Şi-a dat demisia sau nu? Deci avem două hârtii. Una este cu 
demisia şi una prin care îşi retrage demisia. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Stanciu a fost invitat aşa cum aţi fost invitat 
şi dumneavoastră prin convocare.  

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Da, era o întrebare la care trebuia să ştim clar.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi nu aveţi hârtiile în faţă? 
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Da, sunt două hârtii. Prin una îşi dă demisia şi 

prin cealaltă revine. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Luaţi-le în ordine cronologică. 
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Dacă le luăm în ordine cronologică, prin 

ultima nu-şi dă demisia. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, din punct de vedere juridic, a doua  

hârtie nu mai contează. Haideţi să lămurim. 
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Atunci nu ar mai avea logică să ne-o puneţi pe 

ordinea de zi. De ce ne mai consultaţi atunci?  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cum să nu aibă logică ce pun pe ordinea de zi? Aşa 

scrie în lege.  
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Păi dacă şi-a dat demisia? Şi-a dat demisia. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Legea spune ce trebuie noi să facem. Că este o 

formalitate, că este un act, păi să vedem dacă va fi o formalitate.  
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: A doua problemă, suntem în negocieri pentru o 

licitaţie pentru o concesionare care va fi în viitorul apropiat, respectiv 4, 5, 6 luni. Nu 
credem că gestionarea Aeroportului va fi făcută mai bine de cel care ştie toate chichiţele 
decât unul nou? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Problema este că până atunci noi trebuie să 
asigurăm interimatul. 

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Păi domnul Stanciu este sau nu este managerul 
Aeroportului? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Stanciu nu este director în momentul acesta, 
conform celor două hârtii. Juridic vorbesc. Iar un vot de neaprobare a acestui proiect nu-l 
va readuce pe funcţie. Deci nu rezolvăm nimic. Asta trebuie să reţineţi foarte bine. 

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Lucrul acesta trebuie să îl ştim exact. Domnul 
Stanciu şi-a dat sau nu demisia? Care este poziţia lui? De asta voiam să fie aici în sală ca 
să-l întrebăm.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Demisia şi-a dat-o, a primit şi avizul meu, şi avizul 
ministrului de transport.  

♣ Dl Şerban Claudiu, consilier: O singură întrebare aş avea, legată de procedurile din 
Codul muncii. Observ în hârtia pe care o trimite el astăzi, adresele, respectiv demisiile, 
sunt înaintate pe 09.11.2007 şi revenirea se face pe 16.11.2007. Conform Codului muncii 
ştiu că trebuie să treacă 15 zile pentru funcţia managerială. Deci, este în perioada când 
poate să revină la demisie. Nu cred că ar trebui să precipităm în continuare lucrurile aceste 
şi de ce ne grăbim?  
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♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Nu este adevărat. Domnule consilier, staţi un pic să 
nu le încurcaţi. Cine îşi scrie o demisie în termen de 30 de zile, dacă eu nu o aprob, el este 
obligat să stea 30 de zile pentru că altfel i se desface contractul de muncă disciplinar. 
Cineva care vine şi-şi dă demisia, din secunda aceea eu ca şi conducător de unitate, pot să-i 
aprob demisia şi încetează raporturile de muncă între noi. Sau nu. Dar ea este aprobată de 
către conducătorul unei instituţii.  

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Dar tot în Codul muncii scrie că demisia se poate motiva. 
O parte din colegi doresc motivaţia demisiei. Ce este în afara legii?   

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, dar şi-a motivat demisia. Domnul 
şi-a redactat hârtia. Eu nu discut. Discut ce este pe ordinea de zi. 

♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, am avut posibilitatea să ascult 
toate opiniile, sunt profesor de management, am fost 37 de ani pe funcţie de conducere, dar 
ceea ce se întâmplă acum trebuie judecat cu foarte mare calm. Îl cunosc pe domnul 
Stanciu, ţin foarte mult la el, are o perioadă lungă de activitate la Aeroport, însă chiar dacă 
ar fi fratele meu, i-aş recomanda să renunţe ezitarea. Pentru un conducător de pe linia întâi, 
din funcţie strategică, este o gravă eroare de management. A ezita mai ales aici, în acest 
moment, înseamnă a perpetua o stare de nesiguranţă în ceea ce priveşte ducerea la 
îndeplinire a unei strategii pe care noi am aprobat-o. L-aş felicita pe domnul Stanciu dacă 
ar fi în sală pentru tot ce a făcut până acum, inclusiv pentru faptul că a avut demnitatea să 
recunoască că se află într-o situaţie grea, pe care trebuie să i-o înţelegem. Îl felicit pentru  
ce a făcut, îl felicit şi pentru demisie, îi urez să aibă o activitate fructuoasă la Aeroport. 
Este bine ca dânsul să rămână la Aeroport, dar în acelaşi timp, nu putem să continuăm cu 
dumnealui atâta vreme cât odată a exprimat o opţiune, şi cred că şi ministerul 
transporturilor şi celelalte instituţii implicate, şi-au exprimat aceleaşi punct de vedere în 
legătură cu această ezitare. Vă propun să trecem la vot.  
 

 Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
votează cu 15 voturi pentru, respectiv domnii/d-nele consilieri Chelaru Oana, Pocovnicu 
C-tin Dorian, Şova Gâţu Elena, Romedea Gheorghe, Ciocan Nicolai, Fânaru Alexandru, 
Tătaru Dan, Floroiu Ionel, Huluţă Ghiorghe, Botez Mircea, Benea Dragoş, Mitocariu 
Victor, Bogea Angela, Bontaş Dumitru, Andronache Petru; 17 voturi împotrivă  respectiv 
domnii/d-nele consilieri Bondor Silviu, Pricopie Gheorghe, Ochenatu Eugen, Lungu 
Tudoriţa, Stan Nadia, Drăgănuţă Constantin, Chiriac Ioan, Şerban Claudiu, Dogaru 
Silvestru, Iştoc Petru, Biri Daniela, Lache Ion, Rotaru Ion, Jugănaru Mircea, Pricope 
Corneliu, Ichim Mihai şi Arvinte Codruţa şi o abţinere respectiv a domnul consilier 
Enăşoae Petru.  

 Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.  
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu mai are rost să mai discutăm punctul 11 de pe 

ordinea de zi. Îi mulţumesc domnului Bondar pentru solicitudine.  
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♣ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv 
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Bacău în 
vederea stabilirii de măsuri reparatorii în echivalent. 
 

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 13 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului arhitect şef 
Stoina Gheorghe pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a subvenţiilor pentru finanţarea Planurilor 
Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism. 

 
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 1 de la Diverse şi se dă cuvântul domnului director Palea 
Valentin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru realizarea investitiei Reabilitare DJ 252 Huruieşti Găiceana 
Parincea Bibireşti Buhoci km. 75 + 300 – 130+300. 
  
         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 2 de la Diverse şi se dă cuvântul domnului director executiv 
Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului Reabilitare DJ 252 Huruieşti, Găiceana, Parincea, 
Bibireşti, Buhoci  km. 75 + 300 – 130 + 300. 
 

    Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

         Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 
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♣ Se trece la punctul 3 de la Diverse 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 
(sub rezerva avizării documentaţiilor de urbanism de Comisia Tehnică de Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism în şedinţa din data de 19.11.2007). 
 

  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, 
rezultatul votului fiind 9 voturi pentru, 13 abţineri, şi 2 voturi împotrivă. 

        Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
  
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.N./C.D./1ex. 
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	PROCES VERBAL
	Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată cu modificarea ultimului punct de la Diverse, Conferirea titlului de Cetăţean de onoare domnului Radu Beligan să fie punctul 4, şi retragerea punctului 6 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Bacău şi se aprobă în unanimitate.


