CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 19 iulie 2007, 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, prin Dispoziţia nr.210
din 12.07.2007 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 d-l consilier Bontaş Dumitru, d-l consilier Bunea Cristian
(concediu medical) şi d-l consilier Dogaru Silvestru.
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 ordinară din 19.07.2007. Până să intrăm în dezbateri la
ordinea de zi, permiteţi să dau cuvântul domnului primar al staţiunii Slănic Moldova,
Andrei Şerban. După aceea vom trece la ordinea de zi şi vă voi spune şi de ce am
venit astăzi aici.
♣ Dl Andrei Şerban, primar al oraşului Slănic Moldova: Bună ziua doamnelor
şi domnilor consilieri şi bine aţi venit în staţiunea Slănic Moldova. Mă bucur foarte
mult că aţi ales ca această şedinţă să aibă loc la Slănic Moldova. Vă cer scuze, pentru
că ar fi trebuit să am o sală cu condiţii mai bune, dar sper ca desfăşurarea acestor
şedinţe la Slănic Moldova să se repete şi atunci să pot fi şi eu la înălţime cu
condiţiile. Pentru că sunteţi reprezentanţii Consiliului Judeţean Bacău, vreau să profit
de această ocazie şi să vă mulţumesc pentru că aţi fost de acord, în urmă cu doi ani de
zile, cu parteneriatul în vederea realizării pârtiei de schi. După cum probabil bine
ştiţi, deja s-au făcut primele foraje şi s-a semnat şi pentru fondurile structurale. Sunt
convins că peste un an vom avea o pârtie de schi de care vom beneficia cu toţii şi care
va fi mândria noastră, a băcăuanilor, şi implicit a cetăţenilor din Slănic. M-am gândit
şi vreau să vă propun, şi sunt convins că veţi fi de acord, să mai realizăm un
parteneriat care să însemne achiziţionarea unui balon pentru acoperirea terenurilor de
tenis. Noi avem terenul, avem brandul , avem aerul, care este cel mai pur din
România, şi propunerea mea este să acceptaţi un astfel de parteneriat. Pentru un astfel
de balon ar trebui o sută de mii de euro, care pentru dumneavoastră, Consiliul
Judeţean, înseamnă o sumă mică, în schimb pentru o localitate săracă şi care vrea să
se dezvolte reprezintă foarte mult. Probabil că aţi şi remarcat, că în acest moment
avem predarea amplasamentului albiei râului Slănic. Au venit proiectanţii,
constructorii, şi pot să vă spun că această lucrare înseamnă 250 de miliarde, bani care
sunt nerambursabili, de la Banca Mondială, iar lucrarea este de o foarte mare
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importanţă pentru întreaga zonă. Deci prin ceea ce se face la Slănic, veţi constata cu
toţii, că în următorii doi-trei ani de zile staţiunea va deveni numărul 1 în turismul
românesc, şi vă repet, va fi o mândrie pentru toţi băcăuanii, pentru că avem nevoie de
această „Perlă a Moldovei”. Vreau să fac şi o invitaţie, pentru cei care vor veni
mâine, pentru că mâine pentru prima oară în istoria localităţii vom avea propria
clădire în care va funcţiona Primăria şi totodată, cu ocazia zilei de Sf. Ilie, vom sfinţi
această clădire şi vom demara Zilele Oraşului, care se vor întinde pe o durată de trei
zile. Eu vă mulţumesc, mă bucur că aţi venit la Slănic Moldova şi sper ca şedinţa
dumneavoastră să decurgă cât mai bine cu putinţă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim domnului primar pentru mesajul de
bun venit şi acum să dau citire ordinii de zi:
Deci pentru şedinţa de astăzi, 19.07.2007, ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.06.2007
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Judeţul
Vaslui prin autorităţile lor deliberative pentru realizarea în comun a proiectului
„Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 241D, km 0+000-4+900 şi
drumului judeţean DJ 241C, km 14+500-32+625”
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a candidaţilor şi a
proiectelor de management la concursul de proiecte de management pentru
ocuparea postului de director la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea suprafeţelor imobilelor (construcţii şi
terenuri) cu destinaţie de districte
Iniţiator: d-na. Angela Bogea -vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate cuprinzând
principalii indicatori tehnico-economici pentru realizarea unor obiective pe
drumurile judeţene
Iniţiator: d-na. Angela Bogea - vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.84/28.08.2006 pentru aprobarea listei imobilelor proprietate privată a
judeţului Bacău în care funcţionează cabinetele medicale şi laboratoarele de
tehnică dentară care urmează a fi vândute în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.110/2005 aprobată prin Legea nr.236/2006, astfel cum a fost
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr.100/28.09.2006
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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7. Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul al doilea al anului
2007
Prezintă: dl. Ionel Floroiu – preşedinte A.T.O.P. Bacău
8. Diverse
- Proiect de hotărâre privind abrogarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean
Bacău privind aprobarea Statutului Judeţului Bacău nr.100/29.09.2003 şi
aprobarea criteriilor şi a procedurii de conferire şi retragere a titlului „Cetăţean
de Onoare al Judeţului Bacău” şi a drepturilor nepatrimoniale conexe, precum
şi a altor diplome şi premii
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
- Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al
Judeţului Bacău” domnului Julio Iglesias
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.34/30.03.2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a
unor suprafeţe de teren care fac obiectul prevederilor Legii nr.10/2001,
modificată şi completată
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
- Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii spaţiului în care îşi desfăşoară
activitatea Laboratorul de Sănătate Mintală, ce aparţine domeniului privat al
judeţului Bacău, din administrarea Consiliului Judeţean Bacău în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, îmi permiteţi să fac o
scurtă interpelare. Dacă v-aţi gândit să ne desfăşurăm şedinţele de Consiliu judeţean
în judeţ, aş vrea ca să ajungem în toamna aceasta şi la Podul Turcului.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: M-am gândit la şedinţa din luna august,
pentru că punctul 4 din ordinea de zi este un prim pas pentru cel care trebuie să-l
facem în luna august, la solicitarea unei fundaţii din Marea Britanie şi a Fundaţiei de
Sprijin Comunitar, pentru a-i da un asemenea district în vederea realizării unui
parteneriat. De aceea vrem să facem şedinţa din luna august la Podul Turcului. Sper
să ne permită şi condiţiile tehnice. Nu ştiu exact ce condiţii sunt acolo.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da, este perfect. O să încercăm să creăm
condiţii. A doua problemă, aş vrea să lămurim o problemă pe care un coleg de-al
nostru, domnul profesor Bontaş, a ridicat-o la punctul Diverse în şedinţa din
februarie. Intervenţia dumnealui a dezlănţuit o dezbatere furtunoasă, era vorba de fapt
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de modul defectuos în care erau distribuite fondurile necesare reabilitării unităţilor de
învăţământ.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, aţi spus că este o
interpelare scurtă. Aţi zis că este una, aţi făcut două. Am întrebat dacă sunt observaţii
la ordinea de zi. Iar celelalte probleme le discutăm la Diverse, vă rog frumos.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Deci lăsam pentru punctul Diverse. Vă
mulţumesc.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
♣ Se trece la punctul 1 din ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al
şedinţei din data de 27 iunie 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 dl
preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei Consiliului judeţean
Bacău din data de 27.06.2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei precedente.
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 director
Palea Valentin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Judeţul Vaslui prin autorităţile lor deliberative
pentru realizarea în comun a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului
judeţean DJ 241D, km 0+000-4+900 şi drumului judeţean DJ 241C, km 14+50032+625”.
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 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a candidaţilor şi a proiectelor de
management la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de
director la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” 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 în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Palea Valentin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
însuşirea suprafeţelor imobilelor (construcţii şi terenuri) cu destinaţie de districte.
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 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Palea Valentin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea studiilor de fezabilitate cuprinzând principalii indicatori tehnico-economici
pentru realizarea unor obiective pe drumurile 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei
secretar Zară Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.84/28.08.2006
pentru aprobarea listei imobilelor proprietate privată a judeţului Bacău în care
funcţionează cabinetele medicale şi laboratoarele de tehnică dentară care urmează a fi
vândute în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.110/2005 aprobată prin Legea
nr.236/2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr.100/28.09.2006.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Dacă este o Hotărâre, de ce nu punem
în practică Hotărârea şi am încheiat subiectul? De ce trebuie să mai votăm o altă
Hotărâre de Consiliu Judeţean?
♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Astfel cum am precizat şi în
expunerea de motive, există articol în Legea contenciosului administrativ care te
obligă să iei act de modificare, astfel cum a intervenit instanţa de judecată. Aţi văzut
că modificarea Hotărârii apare chiar în art.2, se ia act de anularea art.2 alin.2 şi venim
cu modificarea astfel cum a dispus instanţa. Şi pe anexă a trebuit să intervenim pentru
că ni se cere să individualizăm pe contract şi suprafaţa fiecărui spaţiu medical. Deci
asta este modificarea intervenită conform sentinţei judecătoreşti.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu ne abatem cu nimic de la Hotărâre, înţeleg
eu. Am înţeles că ar fi o formalitate, dar dacă legea prevede acest lucru, trebuie să o
facem.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Legea spune să luăm act. Am luat act.
♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Şi am făcut modificarea aşa
cum prevede legea.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Şi noi am luat act.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi am luat act pe Hotărârea de Ccnsiliu.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Nu. Noi dăm astăzi o altă Hotărâre de
Consiliu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Faţă de cele pe care le-am dat. Între cele pe
care le-am dat şi cea de astăzi s-a interpus o hotărâre judecătorească.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Noi vom da astăzi o Hotărâre de
Consiliu care să fie în concordanţă cu acea hotărâre judecătorească.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În concordanţă 100%. Cu ce greşim.?
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Dar cu ce greşim dacă nu o dăm? Noi
luăm act.
♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Este executorie şi este
foarte important că în baza acestei Hotărâri, ea fiind deja anulată în parte de către
instanţa de judecată, comisia să-şi poată începe lucrările conform legii.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
mai au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă cu 26 de voturi pentru şi 8 abţineri, respectiv d-nii consilieri
Paraschivescu Andrei, Bondor Silviu, Drăgănuţă Constantin, Lungu Tudoriţa,
Mihăilă Petrică, Ochenatu Eugen, Pricopie Gheorghe şi Stan Nadia.
♣ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului consilier
Floroiu Ionel, preşedinte ATOP, pentru a prezenta Informarea asupra eficienţei
serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii pe trimestrul al doilea al anului 2007.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Nu am întrebări, vreau doar să fac un mic
comentariu la ceea ce s-a spus. Ultima precizare pe care a făcut-o domnul Floroiu
este foarte bună. Eu stau într-o zonă în care, în fiecare seară, se realizează aceste
raliuri. Măsurile care au fost luate până în prezent, de către poliţie, cred că sunt
insuficiente. În primul rând cred că se depăşeşte viteza şi ca atare pot fi amendaţi
oricând. Deci nu este o problemă complicată. Pentru prima dată aseară am văzut un
echipaj de poliţie şi cred că a dat două amenzi, pentru că am văzut două maşini
oprite. Dacă nu se iau măsuri serioase putem ajunge la situaţii grave. De aceea eu
consider că aceste trasee trebuie supravegheate noaptea foarte serios pentru că se pot
întâmpla şi alte lucruri în afară de accidente de automobil, având în vedere ora foarte
înaintată. La ora unu –două noaptea noi asistăm la acest spectacol. Domnul Romedea
poate confirma acest lucru, pentru că locuim în acea zonă. Vă mulţumesc.
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♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Profit de prezenţa domnului inspector
adjunct, şi aş vrea să-l întreb, dacă există diferenţa, şi cum se face diferenţa dintre
acţiunea poliţiei rurale şi cei de la circulaţie. De fap, cum se implică poliţia rurală în
trafic? Care sunt competenţele lor legate de traficul din comune?
♣ Dl Oprişan Vasile, inspector adjunct: Dacă îmi permiteţi, într-adevăr sunt
probleme pe linie de poliţie rutieră în municipiul Bacău. Noi deja am trecut la nişte
măsuri ferme pentru a elimina aceste neajunsuri. După cum spunea şi domnul
consilier, în fiecare seară am hotărât să fie câte un echipaj care să patruleze în zona
centrală, Ştefan cel Mare, Mărăşeşti, pentru a înlătura aceste concursuri. Mai mult de
atât… Sunt probleme pe care trebuie să le conştientizăm fiecare, pentru că pe timp de
noapte nu avem posibilitatea ca să înregistrăm acele depăşiri de viteză. Trebuie o
tehnică cu infraroşu, ceea ce noi, la nivelul judeţului Bacău nu avem, şi chiar dacă
trec cu viteză mare nu putem să înregistrăm. Iar dacă înregistrăm în afara legii, avem
contestaţii în instanţă şi sunt anulate acele procese verbale. În ceea ce îi priveşte pe
poliţiştii din mediul rural, vreau să vă spun că ei au competenţă prin dispoziţia şefului
inspectoratului, care poate să desfăşoare activităţi pe linie de poliţie rutieră. Acei
agenţi de poliţie, care sunt un număr de 87 la nivelul judeţului Bacău, nu pot acoperi
cele 460 de km de drum naţional şi european, 1000 de drumuri judeţene şi 2000 de
drumuri comunale. De aceea s-a luat măsura ca cei de la poliţia rurală să-şi
desfăşoare activităţi preventive pe linie de poliţie rutieră. Deci pot să acţioneze acolo
unde consideră că sunt probleme pe raza lor de competenţă sau acţionează în baza
unor planuri de acţiune care sunt ordonate de către conducerea Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Bacău. Vă mulţumesc.
♣ Se trece la punctul I de la Diverse şi se dă cuvântul domnişoarei secretar
Zară Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind abrogarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea
Statutului Judeţului Bacău nr.100/29.09.2003 şi aprobarea criteriilor şi a procedurii
de conferire şi retragere a titlului „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” şi a
drepturilor nepatrimoniale conexe, precum şi a altor diplome şi premii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am o singură observaţie şi cu ocazia aceasta
vreau să reactivez propunerea domnului consilier Bunea, de acum două şedinţe în
urmă, vis a vis de Nadia Comănec, pe care putem să o reactivăm astăzi sau în şedinţa
următoare.
♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Domnule preşedinte, eu vreau să fac o
observaţie. La art.5 din Statut este trecut vot secret, şi spre ruşinea mea, acum am
observat. Mi se pare că nu ar fi onorant pentru noi ca să acordăm un titlu unui
cetăţean din judeţul Bacău şi să folosim vot secret, ca şi cum ne-am ascunde în
spatele votului sau ar fi vorba de o nominalizare. Deci propun ca să se modifice art.5
şi titlul să se confere prin vot deschis al majorităţii consilierilor, exact cum se votează
toate proiectele de hotărâre. Deci nu nominalizăm în funcţie pe nimeni.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
sunt de acord cu propunerea doamnei vicepreşedinte.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea
art.5, cu vot deschis, şi se aprobă în unanimitate.
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♣ Se trece la punctul II de la Diverse şi se dă cuvântul domnişoarei Zară
Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” domnului Julio
Iglesias.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La punctul II am câteva precizări. Nu vreau
să ţin o pledoarie şi nici nu cred că este cazul, ca cineva să solicite o pledoarie pentru
Julio Iglesias. Trebuie să fac nişte precizări de ordin tehnic. Dacă va fi decernată
această distincţie, nu o voi face pe scenă, înaintea spectacolului. Dacă se va face, se
va realiza într-un cadru festiv, într-o şedinţă extraordinară de Consiliu judeţean, care
probabil se va ţine acolo unde am ţinut cele mai multe şedinţe ale Consiliului
judeţean. Chestiunile de ordin juridic, la care s-a făcut referire în ultimul timp, le
consider doar pretexte pentru o eventuală neaprobare a acestui proiect. Întrebarea
mea este: pe cine avantajează mai mult această asociere între numele lui Julio Iglesias
şi judeţul Bacău? Judeţul Bacău sau această personalitate care nu mai are nevoie de
nici o prezentare? Este pur şi simplu valorificarea unui moment pe care tot noi l-am
produs în beneficiul, pe cât posibil, a imaginii judeţului Bacău şi nimic altceva. Ştiu
comentariile, iar pe undeva le şi împărtăşesc. Încerc să clarificăm acest subiect,
cetăţean de onoare al judeţului Bacău, care nu a existat, şi să ne folosim de acest
moment astfel încât să ne alăturăm altor multe motive pentru care Julio Iglesias este
unul dintre cei mai apreciaţi cetăţeni ai planetei. Eu am spus chiar cetăţean universal
Julio Iglesias, iar pe diploma de onoare pe care, dacă o vom oferi (vom decide astăzi),
se va menţiona că se conferă diploma de cetăţean de onoare al judeţului Bacău,
cetăţeanului universal Julio Iglesias pentru faptul că şi-a pus mare parte din talentul
său în slujba multor cauze nobile ale omenirii. Aştept discuţii din partea
dumneavoastră. Repet, cred că este şi o modalitate eficientă chiar de promovare a
imaginii judeţului Bacău.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Întâi de toate vreau să vă spun că momentul şi
onoarea ne aparţin. Vreau să pun o întrebare: dacă s-a negociat şi eventual acceptă
formularea care aţi propus-o dumneavoastră (pentru că astfel de personalităţi s-ar
putea să aibă şi o altă părere)? Deci dacă s-a întrebat. A doua problemă, pe care deja
aţi anticipat-o, dacă această decernare o să se facă în mod festiv? Dacă Consiliul
judeţean oferă această diplomă, consider că logic ar fi să se ofere în prezenţa
consilierilor judeţeni şi tot astăzi să fixăm locaţia, ora, unde se va ţine întâlnirea, ca să
ne facem şi noi un program pe această problemă. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Discuţii au fost. Nu cu Julio Iglesias, ci cu
impresarii. În principiu nu ar fi probleme. Asta ar fi în condiţii normale. Nu cred că
vom întâmpina un refuz. Vă daţi seama că nu am fi demarat acest demers ştiind că va
fi un refuz. Iar vis-a-vis de locaţie, am zis în sala mare a Consiliului judeţean, în
clădirea Prefecturii pe data de 23 iulie 2007. Luni, a doua zi. Cât priveşte ora, se pare
că nu va fi mai devreme de ora 13 şi nici mai târziu de ora 16. Deci undeva între ora
14 şi 15,30. Dar sigur acest lucru îl voi comunica în mod oficial, în momentul când
vom şti 100% programul pentru ziua de duminică şi ziua de luni.
♣ Dl Şerban Claudiu, consilier: Nu aş vrea să fac un comentariu asupra
acestui subiect pentru că sigur este un lucru onorant pentru judeţul Bacău. Voiam
doar să spun despre cadrul în care se poate desfăşura ceremonialul decernării titlului
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de cetăţean de onoare a judeţului Bacău. Ca o observaţie, să revenim la statut şi
regulament şi să propunem ca orice titlu de cetăţean de onoare care urmează a se
conferi să se desfăşoare în cadrul Consiliului judeţean, într-un ceremonial aprobat de
către toţi consilierii ca să evităm discuţiile de secvenţă politică.
♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Da, eu am găsit şi soluţia. Revenind la
statut, la articolul 8 putem modifica. Titlul se desemnează persoanei căreia i-a fost
conferit, de către preşedintele Consiliului judeţean, în şedinţă festivă la sediul
Consiliului judeţean, în prezenţa tuturor consilierilor.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu zic să rămână în şedinţă festivă în prezenţa
tuturor consilierilor. Deci, se completează art.8 cu următoarea frază „în şedinţă
festivă a Consiliului Judeţean” şi asta automat ne duce ori către sala mare de şedinţe
ori către altă locaţie.
♣ Dl Şerban Claudiu, consilier: Şi presupune prezenţa majorităţii consilierilor
judeţeni?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şedinţa festivă da. Are şi ea nişte reguli ca să
fie statutară.
♣ Dl Paraschivescu Andrei, consilier: Domnule preşedinte, încă o precizare
vis-a-vis de regulament. La art.3 apare „titlul poate fi conferit”. Eu nu regăsesc aici
personalitatea lui Julio Iglesias şi aş avea o propunere la alin. „c” art.3 şi anume să se
renunţe la „dovedesc un interes constant.” Şi atunci rămâne fraza „consacrate ale
vieţii publice politice, economice sociale culturale sau sportive internaţionale care au
contribuit în mod vizibil la dezvoltarea judeţului Bacău”. Pentru că altfel, eu sincer,
nu regăsesc nicăieri personalitatea lui Julio Iglesias. Şi de aceea în cadrul Comisiei
noi ne-am abţinut pentru că în regulament nu apare nici un punct care să merite acest
lucru.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Absolut corect.
♣ Dl Paraschivescu Andrei, consilier: Pentru că altfel nu-l regăsim şi o să ne
acuze cineva că i-am dat titlul degeaba. A doua chestiune la care mă gândesc că ar fi
foarte bine; ca primul titlu de cetăţean de onoare al judeţului Bacău să i-l dăm totuşi
Nadiei Comăneci. Asta pentru că a fost prima propunere, acum vreo două luni, dacă
îmi aduc bine aminte. Ar fi bine ca primul titlu să-l dăm Nadiei Comăneci, indiferent
dacă poate să vină sau nu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Nu cred totuşi că se supără Nadia
Comăneci dacă este după Iglesias. Că este primul sau al doilea, oricum primul titlu va
fi conferit luni.
♣ Dl Paraschivescu Andrei, consilier: Da. Pe Hotărâre să fie trecută Nadia
Comăneci prima, şi titlul o să-l primească atunci când va putea veni la Bacău. Dar să
aibă ea primul titlu. Mi se pare o chestiune de onoare pentru judeţul Bacău. Atunci
adoptăm o Hotărâre pentru amândoi şi o să dăm primul titlul pe 23 iulie, iar Nadiei
Comăneci când va veni la Bacău. Dar noi scriem pe hotărâre amândouă numele.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă mai au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
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Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre privind abrogarea
parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Statutului Judeţului
Bacău nr.100/29.09.2003 şi aprobarea criteriilor şi a procedurii de conferire şi
retragere a titlului „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” şi a drepturilor
nepatrimoniale conexe, precum şi a altor diplome şi premii, cu modificarea art.5, art.3
lit „c” şi art.8 în spiritul celor spuse de domnul consilier Şerban şi domnul consilier
Paraschivescu şi punctul II de la Diverse proiectul de hotărâre privind conferirea
titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” domnului Julio Iglesias şi
doamnei Nadia Comăneci şi se aprobă cu unanimitate.
♣ Se trece la punctul III de la Diverse se dă cuvântul domnişoarei secretar
Zară Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.34/30.03.2007 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor suprafeţe de teren care fac
obiectul prevederilor Legii nr.10/2001, modificată şi completată.
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 33 de voturi pentru şi un vot împotrivă respectiv domnul consilier
Mihăilă Petrică .
♣ Se trece la punctul IV de la Diverse şi se dă cuvântul domnişoarei secretar
Zară Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea trecerii spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul de
Sănătate Mintală, ce aparţine domeniului privat al judeţului Bacău, din administrarea
Consiliului Judeţean Bacău în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 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 unanimitate.
Se discută în continuare la Diverse şi alte probleme.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: O să îi ofer scuze domnului primar pentru că
consumăm din timpul dumnealui. Aşa cum începusem să vă prezint, era vorba de o
dezbatere de la şedinţa din februarie. Mai exact, era vorba de acea aşa zisă „listă
galbenă” pe care o vehicula fostul ministru al învăţământului, domnul Hârdău, şi cu
care o parte a colegilor noştri consilieri judeţeni era de acord. Practic acuzatul
principal era domnul inspector general Cojocaru, care s-ar părea că făcuse lista pe
criterii politice. O altă parte a consilierilor susţineau contrariul. La finalul disputei
colegii care îl apărau pe domnul Cojocaru ne-au promis că la următoarea şedinţă
domnul inspector general va fi personal la o eventuală şedinţă extraordinară sau
ordinară şi va lămuri această situaţie. A trecut luna martie, a trecut aprilie, mai, iunie,
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şi probabil vor mai trece multe luni de acum în acolo şi domnul inspector general nu
va veni. Domnul inspector general ignoră Consiliul judeţean, îl consideră ca ceva
insignifiant, şi de aceea nu se va prezenta niciodată să ne dea nici o explicaţie. Sau
poate domnul inspector general îşi asumă toate criticile formulate în acea şedinţă şi
atunci nu are de ce să vină la o şedinţă, pentru că nu are cum să ne contrazică. Şi mai
grav ar fi ca motivul real al disputei furtunoase de atunci, care a durat circa o
jumătate de oră, să nu fi fost „lista galbenă”, ci să fi fost nişte răfuieli politice care
acum nu mai sunt actuale. Mai mult decât atât, domnul inspector general recidivează
şi organizează, ca să mă exprim aşa, într-un mod eufemistic, bacalaureatul. Motiv
pentru care mi se par aspecte foarte grave şi de aceea, din punctul meu de vedere,
propun domnului preşedinte adoptarea unor luări de poziţii. Mai mult, aş merge până
acolo încât să-i cerem demisia domnului inspector general pentru că dumnealui nu
reprezintă interesele învăţământului în judeţul Bacău. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Un singur răspuns am. Atunci nu a mai venit
la şedinţă pentru că a dorit să evite darea unui răspuns. Dacă dădea un răspuns nu era
avantajos.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Stimaţi colegi, nu mi se pare corectă poziţia
ridicată aici de domnul Mihăilă. Suntem apropiaţi, dar trebuie să-i spun acest lucru,
pentru că atunci când încriminezi trebuie să vii cu exemple concrete. Ori nu cred că
poate să aducă vreun exemplu, pentru că ar fi o chestiune penală, dacă este vorba de o
situaţie din învăţământ sau de altă natură. Chestiunile care ţin de numirea unor
directori, de o parte sau de alta, sunt subiective. În consecinţă, susţinerea unor oameni
nu înseamnă demisia inspectorului general. Cu chemarea la Consiliu judeţean, eu
personal, nu am fost de acord atunci şi nu sunt nici acum, pentru că el nu este
subordonat Consiliului judeţean. Numai dacă acceptă el o asemenea invitaţie, atunci
poate să vină.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nici Inspectoratul Judeţean de Poliţie nu este
subordonat.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Perfect. Şi dacă sunt invitaţi pot participa. Deci
el poate fi invitat, dar nu obligat. Iar dacă nu vine, nu are cum să fie destituit, aşa cum
a spus domnul Mihăilă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Domnul Mihăilă a făcut o propunere.
Sigur că noi nu-l putem destitui. El a fost invitat atunci. Nu a fost obligat să vină.
♣Dl Şerban Claudiu, consilier: Ne-am obişnuit de multă vreme să-l ascultăm
pe domnul Mihăilă cu tot felul de interpelări apriori, fără documente, fără o bază
legală, cu tot felul de acuze făcute cu atât mai mult cu cât situaţia politică la nivel
central s-a tensionat de o bună bucată de vreme. Sigur că reverberaţiile se simt şi în
teritoriu şi ne simţim onoraţi că suntem băgaţi în seamă, domnule Mihăilă. În ceea cel priveşte pe domnul inspector general, domnul preşedinte, folosiţi o expresie pe care
vreau să o citez, pentru că vă aparţine „că vrea să pună batista pe ţambal”. Este o
expresie populară, care nu ştiu dacă îşi are rostul în Consiliu Judeţean, dar ştiţi bine
că a fost la dumneavoastră şi s-a lămurit problema. Dumneavoastră aţi fost suficient
de lămurit încât aţi considerat că nu mai este nevoie să mai vină în Consiliu judeţean.
Iar celelalte acuze, până la a-i cere noi demisia, domnule Mihăilă, dacă aveţi probe,
dovezi, nu veniţi la noi. Trimiteţi-le la Minister, cereţi demisia şi lucrurile se pot
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foarte simplu demonstra. Acuzele dumneavoastră ne onorează, înseamnă că partenerii
noştri de discuţii sunt absolut eleganţi. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Cojocaru nu s-a întâlnit numai cu
mine, ci s-a întâlnit cu mine şi cu liderii de grup de la principalele formaţiuni politice
din Consiliu judeţean. Faptul că nu am avut nici o poziţie oficială, dacă vă amintiţi,
nu înseamnă că am fost lămurit şi că i-am dat şi dreptate. Am gestionat situaţia şi nu
am mai inflamat-o. Exact asta a fost, şi repet încă odată, s-a pus batista pe ţambal.
♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Domnule Mihăilă, vreau să vă spun că
domnul Cojocaru nu are nici o vină pentru lista aceea. Nu domnul Cojocaru a făcut
lista. Şi liberalii ştiu şi domnul Drăgănuţă ştie, şi domnul preşedinte ştie, şi ştiu şi eu.
Lista s-a făcut la un şef de partid din Bacău, care în momentul acesta conduce
România. Pentru ce să-l chemăm pe domnul Cojocaru aici ? Ce să spună? Să-l demită
din funcţie domnul Stavarache?
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu cred că
totuşi Consiliul judeţean este forul legislativ la nivel de judeţ şi ar trebui să se ţină
cont şi de punctul nostru de vedere. Dacă a fost invitat, domnul inspector general ar fi
trebuit să vină să dea nişte explicaţii, pentru că ar fi necesar. Eu vreau să vă spun că
s-a mai creat acum o situaţie, care nu ţine de domnul inspector general, dar este o
problemă de interes la nivel judeţean. Mă refer aici la fondurile de capital, la
construcţia şi modernizarea şcolilor în toate judeţele din ţară, dar în special la judeţul
Bacău, pentru că asta ne interesează şi nu ştiu dacă suntem cu toţii informaţi, dar
acum pentru a depune un studiu de fezabilitate pentru modernizarea sau pentru
construcţia unei şcoli, nu trebuie să depui documentaţia numai la nivel de judeţ,
trebuie să o depui şi la nivel de minister, şi acolo hotărăşte nu ştiu cine din Guvern
cui i se acordă fondurile. Nu mi se pare corect, pentru că eu sunt unul din cei care în
anii 2000-2004 am criticat foarte puternic unele scăpări ale conducerii de atunci, şi
acum nu pot să las această problemă nerezolvată. Îl rugăm pe domnul inspector să
vină, să ne prezinte o situaţie a cheltuielilor de capital la nivel de Inspectoratului
Şcolar Judeţean Bacău. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Este o invitaţie, am să o adresez în scris în
numele dumneavoastră pentru următoarea şedinţă de Consiliu judeţean, care probabil
va fi la Podul Turcului. Ce să mai spun, nu mai este nimic de comentat. Probabil că
aşa se înţelege acum să se facă descentralizarea. Să duci dosarul direct la Bucureşti.
♣D-ra Arvinte Codruţa, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Comisia juridică are o întrebare şi totodată o rugăminte. În primul rând ce se întâmplă
cu Regulamentul de funcţionare al Consiliului judeţean, în ce stadiu se află? Spun
acest lucru pentru că aş ruga Direcţia juridică să stipuleze clar înaintea oricărei
şedinţe de Consiliul judeţean pentru care proiecte de hotărâre trebuie sa dăm avizul.
Spun asta pentru că sunt unele proiecte de hotărâre la care noi, Comisia juridică, nu
trebuie să dăm acel aviz. Studiem materialele, dar avizele trebuie date de Comisia de
specialitate. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Este un cartonaş galben pe care mi-l
asum, legat de regulament. Mai aveam o rugăminte către Comisia de cultură şi în
special către domnul Enăşoae, dacă ar putea dânsul să preia problema vis-a-vis de
stema judeţului Bacău. Noi avem depusă o stemă la comisia de heraldică şi stă acolo
de vreo 4-5 ani. Dacă dumneavoastră puteţi utiliza pârghiile pe care le aveţi din
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lumea culturii, să zic aşa, şi să putem debloca problema pentru că stema judeţului
Bacău este absolut necesară pentru tot ce facem de acum în acolo. Pentru că noi
conferim acest titlu lui Julio Iglesias şi Nadiei Comăneci şi orice material pe care îl
tipărim, îl dăm cu o stemă, care nu va mai fi actuală într-un viitor extrem de apropiat.
Eu nu am reuşit să rezolv această problemă şi de aceea aş apela la Comisia de cultură.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Dumneavoastră aţi mai ridicat odată această
problemă, eu am luat-o în serios, mi-am însuşit-o, am discutat cu cei de la Iaşi şi am
început demersurile. Avem un reprezentant de la Bacău în comisia heraldică de la
Iaşi. Eu susţin această treabă. La ora actuală, nu comisia se opune. Sunt nişte
observaţii, iar la nivel judeţean există o comisie care trebuie să facă modificările
conform observaţiilor care au fost făcute la Iaşi. Există o comisie constituită la
nivelul judeţului, la Prefectură, pe care nu pot să o citez acum. Mai mult, din această
comisie face parte şi un reprezentant de la Muzeul „Iulian Antonescu”, care se ocupă
de judeţul Bacău. Deci lucrurile din punct de vedere formal sunt simple. Trebuie să se
demareze această acţiune. Domnul Mitocariu cunoaşte şi dânsul problema, eu am
făcut şi un referat către dumneavoastră cu demersurile pe care le-am făcut şi în ce
situaţie ne aflăm. Deci, vina nu mai este de la Iaşi, ci trebuie să se facă observaţiile
necesare de la Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să mă împuterniciţi să fac o adresă către
Prefectura Bacău, să dinamizez acest proces, pentru că înţeleg că această comisie
este constituită la nivel de Prefectură.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Da, la Prefectură, aşa este.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să fac o adresă în numele Consiliului
judeţean, adresată domnului prefect, prin care îl rog să dinamizeze această activitate,
ca până la sfârşitul acestui an să avem şi noi stema la care s-a lucrat. O altă stemă
decât cea care acum pare arhaică, să zic aşa.
♣ Dl Ciocan Neculai, consilier: Domnule preşedinte, la începutul acestei luni,
am înţeles că Guvernul a cerut ca unităţile din judeţul Bacău să facă propuneri pentru
a găsi localităţi unde să se facă foraj la mare adâncime pentru a găsi apă potabilă
pentru animale şi oameni. Iniţial au fost propuneri de la localităţi pentru 22 de puţuri,
însă ulterior s-a modificat şi au rămas numai 6 localităţi cu 9 asemenea foraje. Vreau
să văd dacă propunerile care s-au făcut sunt adevărate sau nu, adică de la 22 de unităţi
de foraj au rămas numai 9. Am înţeles că la Direcţia Apelor această problemă este
cunoscută.
♣ D-na Lungu Tudoriţa, consilier: Da, domnule Ciocan, aşa este. S-au primit
nişte tabele de la localităţile care au considerat că acolo se pot face foraje, noi le-am
centralizat, după care am început să le analizăm. La direcţia Apelor Siret este un
hidrogeolog, care a informat şi prefectul şi primarii de faptul că aceste foraje pot fi cu
certitudine făcute dacă există nişte studii, care să arate că acolo există apă şi pot fi
făcute foraje. Studii la Bacău nu există decât pentru Rotunda, unde se ştie că sunt
lipsiţi total de apă şi unde s-a constatat că nu poate fi făcut foraj. Şi atunci s-a propus
acolo o captare de izvoare, pe o investiţie evaluată undeva la 5,8 miliarde. Celelalte
foraje pe care noi le-am propus au avut girul specialistului cu menţiunea că, după ce
vor face studiul, este posibil fie să se înlocuiască cu alte localităţi, fie să se facă în
acele localităţi unde studiile vor spune da, se pot face foraje acolo. De la minister de
noi, de la Guvern, vreau să spun că la nivel de ţară s-a ajuns la 800 de foraje, ceea ce
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era aberant. Nu era posibil să fie realizate într-un timp atât de scurt pe cât ne dorim
noi, pentru că perioada de secetă aproape că trece, şi atunci nu s-a înlocuit nici un
foraj din propunerile care s-au făcut. Noi am propus să se aloce fonduri pentru studii
pentru toate forajele. În prima şi a doua etapă să se facă studii la toate, iar apoi,
pentru început, să se facă un anumit număr de foraje acolo unde consideram noi că
este şi posibil să dăm de apă, şi mai ales este posibil să le executăm până la sfârşitul
anului. Criteriile principale vizează ca localităţile să aibă măcar peste 10% fântâni
secate. Deci nu puteam să propun foraj de mare adâncime, ceea ce înseamnă bani,
într-o localitate care nu are fântânile secate. Deci, asta este argumentaţia noastră.
♣ Dl Stancia Sorin, medic: Domnule preşedinte, am şi eu o întrebare referitor
la spaţiul de pe str.Mihai Eminescu, care este în proprietatea privată a Consiliului
judeţean şi care va trece în proprietatea Spitalului Judeţean. Acolo sunt şi cabinete de
medicină de familie. La etaj este Laboratorul de Sănătate Mintală şi la parter
funcţionează cabinetele medicilor de familie care, conform legii, vor trebui vândute
către aceştia. Veţi trece în proprietatea Spitalului Judeţean numai etajul unde este
Laboratorul de Sănătate Mintală?
♣ D-na Sfichi Mariana, consilier la Serviciul evidenţa patrimoniului: În
Hotărâre spune clar că numai spaţiul Laboratorului de Sănătate Mintală, în suprafaţă
de 292,16 mp, trece în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Ciocan, mai aveţi şi altă întrebare?
♣ Dl Ciocan Nicolae, consilier: Eu am înţeles că ceea ce a spus doamna
directoare trebuie să justifice ceea ce face dânsa. Însă eu cred că nu trebuie să
aşteptăm până seacă fântâna şi apoi să facem studiu. Eu cred că trebuie să luăm nişte
măsuri pentru ca aceste situaţii să nu ne prindă nepregătiţi. Deci, sunt probleme care
trebuie rezolvate din timp, pentru că prognoza arată că vin ani numai cu secetă.
Mulţumesc.
♣ D-ra Stan Nadia, consilier: Propun întrunirea Comisiei pentru analizarea
Regulamentului pentru miercuri, 1 august. Dacă e bine?
♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Luna august e lună pentru concedii,
astfel încât rămâne să ne întâlnim în luna septembrie.
♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: După cum ştim, programul operaţional
regional oferă şansa de a accesa fonduri care privesc modernizarea infrastructurii,
dotarea cu echipamente pentru situaţii de intervenţii în caz de risc major .
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pe ce axă?
♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: Pe axa 3 cred.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu cred. În fine.
♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: Discutând cu Agenţia de Dezvoltare
Regională Nord-Est despre o idee a unui astfel de proiect, în care să acceseze
Consiliul judeţean, pentru că el are în subordine o direcţie de specialitate, ei mi-au
spus că Iaşul a propus un proiect regional care să cuprindă toate judeţele pe regiunea
nord-est pentru astfel de situaţii. Întrebarea este dacă dumneavoastră ştiţi de o astfel
de propunere, pentru că ei au lăsat să se înţeleagă că accesând Iaşul o astfel de
propunere şi acoperind toată regiunea nord-est nu mai putem accesa noi. Iar dacă
acceptăm propunerea Iaşului, atunci trebuie discutată.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu am şi lista tuturor proiectelor pe zona
Moldovei, am şi lista pentru judeţul Iaşi şi pentru judeţul Bacău, dar nu există un
asemenea proiect regional.
♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: Da, este un portofoliu mai recent propus,
care urmează a fi aprobat în ADR. Acesta a fost răspunsul domnului de la ADR Nord
-Est Piatra Neamţ privind Iaşul, respectiv domnul Sebastian Cuptor. Am întrebat de
ce Iaşul îşi arogă un astfel de proiect şi au răspuns că Iaşul are o capacitate mai mare
de intervenţii, au infrastructură mai mare pentru situaţii de urgenţă. Mie mi se pare
subiectiv motivul şi cred că ar trebui discutat pe acest subiect.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu nu ştiu nici o axă de dezvoltare.
♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: Este sigur.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este axa 1 de dezvoltare urbană durabilă, axa
2 infrastructură de transport, axa 3 infrastructură socială situaţii de urgenţă, axa 4
dezvoltarea durabilă a turismului şi axa 6 mediu de afaceri.
♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: Nu este axa 6 pentru asistenţă tehnică acum.
S-a schimbat. Dar putem discuta săptămâna viitoare.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dragoş BENEA
Elena Cătălina ZARĂ
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