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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni 

Nr.1782 din 19.01.2022 
 

 

 

    PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 19.01.2022, în şedinţa extraordinară de îndată a 

  Consiliului Judeţean Bacău 

 
 

  Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.178 alin.(2)  din Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.15 din 19.01.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău, comunicată consilierilor în termenul prevăzut de lege şi adusă la cunoştinţă publică pe 

site-ul consiliului judeţean. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 34. (on-line 27 de consilieri şi 7 sunt 

prezenţi în sală). Sunt absenţi următorii consilieri: domnul Necula Cosmin şi domnul Melinte Ion. 

          Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, la şedinţă participă directori executivi ai direcţiilor 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.  
  Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Valentin Ivancea.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri. Vă mulţumesc 

pentru prezenţă şi pentru faptul că aţi înţeles urgenţa declanşării acestei şedinţe. Este vorba în principal de 

un proiect care are ca dead - line un proiect pe fonduri europene care are ca dead-line data de 20 ianuarie. 

Ca atare, atunci când a fost gata documentaţia, am convocat şedinţa extraordinară de îndată.   Şedinţa de 

astăzi a fost convocată în vederea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 193 din 27.11.2020 ca 

urmare a necesităţii revizuirii duratei de implementare a proiectului intitulat ,,COVID 19 - CONTROL - 

Sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din Județul Bacău” şi precizării indicatorilor de 

realizare imediată a celor calitativi în conformitate  cu cerinţele solicitării de clarificare a autorităţii de 

management pentru programul operaţional  infrastructură mare a căror termen de răspuns este data de 20 

ianuarie.    

 

 Pentru şedinţa de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare  din 30.12.2021; 

 

2. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii nr 193 din 27.11.2020 privind  aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului intitulat ,,COVID 19- CONTROL - Sprijin pentru 

unitățile de învățământ special de stat din Județul Bacău”- cod SMIS 143190.  

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile în anul 2022; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgenţă Bacău a bunului 

,,Accelerator  linear cu energii  înalte destinat tratamentelor cu fotoni și electroni 6-15 MEV; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată. 
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 Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă cu 33 de voturi 

pentru (26 on-line şi 7 în sală). 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x            

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion absent   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin absent   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 ◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 

doamnei secretar general al judeţului dr. Elena Cătălina Zară, pentru a supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei extraordinare de din data de 30.12.2021. 
 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 

coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 

începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-verbal 

al şedinţei extraordinare  a Consiliului Judeţean Bacău din data de 30.12.2021. 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei 

extraordinare  din data de 30.12.2021.  
 

 Nefiind observaţii, se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare  din data de 

30.12.2021  şi se aprobă   cu  32 de voturi  pentru ( 25 on-line şi 7 în sală) şi o abţinere (domnul consilier 

Bîrzu Ilie). 
  

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica -   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie            x 

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion absent   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin absent   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 

  ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: În conformitate cu prevederile 

art.243 alin.(1), lit. n), din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, informez 

consilierii judeţeni cu privire la aplicabilitatea art.228 alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din acelaşi act 

normativ, conform cărora: 

 (2) În exercitarea funcţiei, consilierul judeţean aflat in una dintre situaţiile de conflict de interese, 

prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol, are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean 
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interesul personal  pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod 

obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

 (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul judeţean nu mai este luat în calcul pentru 

cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are 

drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

 (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 

alin.(1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de 

interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o 

perioadă de maximum 6 luni. 
 

 ◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii nr 193 din 27.11.2020 privind  aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului intitulat ,,COVID 19 - CONTROL - Sprijin pentru unitățile 

de învățământ special de stat din Județul Bacău”- cod SMIS 143190.  
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.  
 

 ♣ Dl Valerian Vreme, consilier: Domnule preşedinte, acesta este un priect pe fonduri europene şi este 

demarat în 27.11.2020?  

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Da. 

 ♣ Dl Valerian Vreme, consilier: Din 27.11.2020 noi am reuşit ceva pe acest pol, să atragem?  

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Bineînţeles. Noi nu facem acum decât să punem în aplicare o 

notificare a autorităţii de management din programul operaţional. Deci, facem o modificare conform 

autorităţii de management.  

 ♣ Dl Valerian Vreme, consilier: Am înţeles şi sunt de acord. Singura mea nelămurire este că: de ce 

totuşi un proiect durează aşa de mult pentru nişte probleme care sunt de necesitate?  Trece pandemia şi noi 

tot cumpărăm măşti. Ce se întâmplă la unitatea asta de management? 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Este în termen acest proiect şi să ştiţi că se face pe etape. Se 

desfăşoară pe etape, au anumite date prestabilite şi noi am mers pe acele date. Noi nu suntem în afara 

proiectului sub nicio formă ţinând cont că avem o autoritate de management care le verifică din punctul 

acesta de vedere. Ca atare, nu este ca un contract de execuţie care se face în 3 luni de zile. Este un program 

şi acest program noi îl aplicăm. La o anumită dată se face o achiziţie, la altă dată se face altă achiziţie. Noi 

avem nişte reguli pe care le respectăm din punct de vedere al cerinţelor, nu putem să ieşim înaintea unor 

termene şi nici după ele. Ceea ce s-a depus acum, s-a depus în baza unei clarificări de la autoritatea de 

management. Noi suntem cu proiectul la zi.  

 ♣ Dl Valerian Vreme, consilier: Am înţeles acum. Vă mulţumesc. 
 

 Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu  36 

de voturi pentru. (28 online şi 7 în sală). 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x           

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion absent   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
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   ◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile în anul 2022. 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.  
 

 ♣ Dl Panfil Gelu Ionuţ, vicepreşedinte: Vreau să fac un amendament la proiectul cu privire la 

taxele de acces la Ateneu. După o consultare prealabilă cu colegii  din compartimentele de specialitate ne-

am dat seama că treaba nu este atât de elastică pe cât ar trebui să fie şi cred că ar fi binevenită o 

eficientizare a închirierii acestei clădiri şi am să vă spun cum ne-am gândit. La intervalul orar (pentru că şi 

aici sunt nişte discuţii) iniţial aveam de la 4 la 8 ore, avem 2 – 4 ore. Cred că ar fi bine să introducem un 

interval orar de 1 – 2 ore. Deci, să se introducă şi acest interval orar cu preţul de 800 de lei, aici este vorba 

de societăţi comerciale.  

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule vicepreşedinte, rugămintea mea este să formulaţi 

amendamentul. Eu am înţeles raţionamentul pe care s-a mers şi este bine să fragmentaţi aceste închirieri pe 

câte  două ore. Este corect? 

 ♣ Dl Panfil Gelu Ionuţ, vicepreşedinte: Da, este corect. Am modificat şi preţurile domnule 

preşedinte. Se introduce la închirierea societăţilor comerciale, intervalul orar de 1 – 2 ore cu preţul de 800 

de lei şi la tarife se modifică la societăţi de la 3 la 4 ore, 1.600 de lei  iar la 5 – 8 ore rămâne 2.300 de lei. 

La partide politice la fel se introduce intervalul orar de 1 – 2 ore cu preţul de 450 de lei. Se modifică preţul 

la intervalul orar de 3 – 4 ore la 850 de lei iar la 5 – 8 ore rămâine 1.100 de lei. La unităţi de învăţământ se 

modifică preţul la 1 – 4 ore de la 600 lei la 400 lei pentru că ştim că unităţile de învăţământ nu sunt atât de 

bogate. La taxe  de intrare la spectacol – concerte de la 30 de lei la 20 de lei. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Pentru modificările propuse, am s-o rog pe doamna secretar 

general să le citească în aşa fel ca dumneavoastră să aveţi cunoştinţă de ele şi să-mi spuneţi dacă sunt 

intervenţii şi să le explicaţi pe fiecare în parte.  

 ♣ Dl Valerian Vreme, consilier: Eu aş vrea doar pe fond să fac o propunere.  

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Haideţi să citim amendamentul după care o să faceţi propuneri 

pe fond la amendamentul propus de domnul vicepreşedinte. Eu doar vreau să ştiu dacă aţi înţeles bine 

amendamentul propus de domnul vicepreşedinte Panfil. 

 ♣ Dl Valerian Vreme, consilier: Eu cred că este foarte importantă această hotărâre şi cred că sunt 

şi colegi care poate vor să aprofundeze această hotărâre cu aceste taxe, să se mai consulte cei care sunt în 

consiliul de administraţie şi să analizeze foarte bine problema.  

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Eu am înţeles propunerea dumneavoastră şi să ştiţi că la un 

moment dat ţinând cont de faptul că a fost şedinţa de îndată şi amendamentul fiind on-line este puţin 

probabil să  fie înţeles şi mă gândeam la o variantă de a-l scoate de pe ordinea de zi. Noi oricum trebuie să 

facem o şedinţă ordinară şi având în vedere că este şedinţă ordinară eu vă propun să retragem de pe ordinea 

de zi acest proiect de hotărâe. Cred că ar trebui să discutăm mai în amănunt cu atât mai mult cu cât 

încercăm să depunem un amendament în scris aşa cum a fost propus.  

 ♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Retragerea de pe ordinea de zi este apanajul iniţatorului, nu 

trebuie să aprobăm noi, domnule preşedinte. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule consilier Olteanu, eu sunt iniţiatorul şi tot eu propun 

să îl retrag. Faptul că nu am propus să-l retrag direct de pe ordinea de zi, de asta supun la vot retragerea 

acestui proiect având în vedere şi solicitările colegilor. 

 ♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: De acord, domnule preşedinte.  
 
 

 Nemaifiind observaţii, se supune la vot retragerea proiectului de hotărâre în forma prezentată şi se  

aprobă retragerea acestuia cu  32 de voturi pentru. (25 online şi 7 în sală). 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x  
 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile -   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   
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15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x            

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion absent   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin absent   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius -   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin -   

36. Vreme Valerian x   
   

 

 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Acest proiect de hotărâre o să-l punem pe ordinea de zi la 

şedinţa ordinară în aşa fel încât, să fie consultat în amănunt de fiecare consilier judeţean şi eventual la 

ceea ce propunem noi, să facem modificările sau amendamentele necesare într-o şedinţă ordinară. 

 

 

 ◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgenţă Bacău a 

bunului ,,Accelerator  linear cu energii  înalte destinat tratamentelor cu fotoni și electroni 6-15 MEV. 

 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Aici este un subiect extrem de bine cunoscut de fiecare dintre 

dumneavoastră şi ştiţi că am şi anunţat că s-au finalizat lucrările de la secţia de Radioterapie. Noi nu facem 

acum decât să vă informăm, că după cumpărarea acestui accelerator extrem de util la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă, să-l predăm în administrarea spitalului în aşa fel încât să-şi obţină toate autorizaţiile necesare şi să 

fie pus în funcţiune. 
 

 Sunt consultaţi 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 cu 33 de 

voturi pentru. (26 on-line şi 7 în sală). 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x  
 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x           

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion absent   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
  

 

 ◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Valentin Ivancea declară închise lucrările şedinţei  

extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 19.01.2022,  pentru care s-a încheiat 

prezentul proces-verbal.  

 
 

 

     PREŞEDINTE,                                                SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Valentin IVANCEA                                                                  Dr. Elena Cătălina ZARĂ 

 

 

 
 

         Întocmit, 

Parascovia Buftea 


