CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 29 octombrie 2010, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare prin Dispoziţia nr.305 din 22.10.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 32, absentând motivat
domnul consilier Şapcă Nicu, domnul consilier Huiban Nicolae, domnul consilier Mihăilă
Petrică, domnul consilier Pricope Corneliu şi domnul consilier Pristavu Mihai.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♠ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri,
şi bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului judeţean pe luna octombrie a anului 2010.
Stimaţi invitaţi, vreau să profit de ocazie la începutul acestei şedinţe şi în numele
Consiliului Judeţean Bacău şi al meu personal, să transmit la mulţi ani Asociaţiei Betania,
care a împlinit 15 ani de activitate în judeţul Bacău, un eveniment care a trecut uşor în
umbră în această săptămână. Este păcat pentru că acestă asociaţie chiar şi-a adus
contribuţia la creşterea serviciilor sociale în judeţul şi în municipiul Bacău. Şi în numele
dumneavostră şi în nume personal le mulţumesc pentru bunele relaţii de colaborare pe care
le-am avut. Dau citire ordinii de zi a şedinţei de astăzi, 29 octombrie 2010.
1.

Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.10.2010;

2.
Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. PARC
INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuş.
Iniţiator: dl Silviu Bondor – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
3.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 17
din 09.02.2010 privind aprobarea asocierii judeţului Bacău cu municipiul Oneşti în vederea
realizării în comun a “Planului de investiţii prioritare necesare conformării cu Standardele
impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate “, prevăzut în etapa
I a Master Planului Judeţului Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru
închirierea a două spaţii în suprafaţă de 1 mp fiecare, aparţinând domeniului public al
Judeţului Bacău, aflat în administrarea Spitalului de Pediatrie Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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5.
Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Judeţul Bacău a donaţiei cu
sarcini a unui imobil situat în satul Parincea, comuna Parincea, judeţul Bacău precum şi a
bunurilor mobile aferente.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
6.
Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr. 23 din 18.02.2010.
Iniţiator: dl Silviu Bondor – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru
închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 100 mp aparţinând domeniului public al Judeţului
Bacău, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
8.
Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu
Universitatea „George Bacovia” Bacău şi Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău,
în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului „SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE
ESTETICĂ” ediţia a XVI-a – 20 de ani de la înfiinţarea Centrului de Cultură „George
Apostu” Bacău”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
9.
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
judeţului Bacău a unui imobil situat în municipiul Oneşti, str. Sfinţii Apostoli, nr. 2B.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
10.
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la
Spitalul de Pediatrie Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
11.
Proiect de hotărâre privind modificarea treptei de salarizare pentru unele
funcţii publice din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
12.
Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
13.
Proiect de hotărâre privind modificarea treptei de salarizare a unei funcţii
publice din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
14.
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Consiliului de Administraţie al R.A.
Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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15.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţie “Lucrări de intervenţii la imobilul situat în municipiul Bacău, str.
Mihai Eminescu nr. 25D”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
16.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr. 48 din 30.04.2004.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
17.
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
18.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr. 39 din 17.03.2010 privind aprobarea „Programului de transport public
de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01 iulie 2008 – 30
iunie 2011”, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: dl Silviu Bondor – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor propuse de
operatorii de transport pentru unele trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01 iulie 2008 –
30 iunie 2011”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.162 din 08.12.2008
şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 14 din 30.01.2009.
Iniţiator: dl Silviu Bondor – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
20.
Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Bacău nr. 2 din 08.01.2010 şi aprobarea modificărilor legate de bugetul şi cheltuielile
proiectului “Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement,
sănătate, cultură – SIMS 16028”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007–
2013, survenite în urma evaluării tehnice şi financiare.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
21.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr.80/31.05.2010 privind asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia Judeţeană
de Fotbal Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului pentru susţinerea
selecţionatei Under 16 în campionatul naţional al selecţionatelor judeţene.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
22.
Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi nivelului de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul al III-lea 2010.
Prezintă: dl Nechifor-Eugen Ochenatu – preşedinte ATOP
23. Diverse.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi in forma prezentată şi se aprobă
în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei extraordinare din data de 13.10.2010 şi se dă cuvântul doamnei secretar al
judeţului Brumă Elena Cătălina.
♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor art.42
alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe
secretarul supune spre aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere
prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare
procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de
13.10.2010.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Bondor Silviu pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL
HIT S.R.L. Hemeiuş.
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: Avem de exercitat procedura votului secret, pentru
că desemnăm administratorul unic, în persoana domnului Iordache Adrian.
Nefiind observaţii, se împart buletinele de vot.
Se supune aprobării varianta actului constitutiv şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.17 din 09.02.2010 privind aprobarea asocierii judeţului Bacău cu
municipiul Oneşti în vederea realizării în comun a „Planului de investiţii prioritare
necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile şi
tratarea apei uzate”, prevăzut în etapa I a Master Planului Judeţului Bacău.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt foarte multe hotărâri de rectificări astăzi.
Despre această hotărâre din 09 februarie am vorbit la vremea respectivă foarte mult. A fost
hotărârea prin care am deblocat aplicaţia pe POS Mediu, întreaga aplicaţie pe judeţul
Bacău. Atunci Consiliul judeţean şi-a luat câteva angajamente, după o muncă a două
echipe mixte, una a Consiliului Judeţean Bacău, una de la Consiliul Local Oneşti. Suntem
în etapa de a demara câteva din licitaţiile care vizează acest acord, dar un acord care
trebuie rectificat în anumite porţiuni. Este un angajament important al Consiliului judeţean
care va afecta bugetul pe următorii 3-4 ani, dar este un proiect care a dat liber aplicaţiei pe
POS Mediu, pe care sper să o depunem în această lună.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării
procedurilor pentru închirierea a două spaţii în suprafaţă de 1 mp fiecare, aparţinând
domeniului public al Judeţului Bacău, aflat în administrarea Spitalului de Pediatrie Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea de către Judeţul
Bacău a donaţiei cu sarcini a unui imobil situat în satul Parincea, comuna Parincea, judeţul
Bacău precum şi a bunurilor mobile aferente.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Bondor Silviu pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bacău nr.23 din 18.02.2010.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării
procedurilor pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 100 mp aparţinând domeniului
public al Judeţului Bacău, aflat 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 aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu
Universitatea „George Bacovia” Bacău şi Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău,
în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului „SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE
ESTETICĂ” ediţia a XVI-a – 20 de ani de la înfiinţarea Centrului de Cultură „George
Apostu” Bacău”.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu unanimitate.
◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public
în domeniul privat al judeţului Bacău a unui imobil situat în municipiul Oneşti, str. Sfinţii
Apostoli, nr.2B.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi
statului de funcţii la Spitalul de Pediatrie Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, în ce priveşte
organigrama, nu am ce să reproşez. A fost discutată în consiliu de administraţie şi aprobată
acolo. Pentru mine alta este problema. Dumneavoastră ştiţi cu toţii că în pavilionul central
al Spitalului Judeţean funcţionează de la înfiinţare şi până acum, secţia de chirurgieortopedie infantilă. Consiliul judeţean în anii din urmă a făcut eforturi financiare suficiente,
ca să amenejaze spaţiu pentru secţia de chirurgie infantilă în pavilionul Spitalului de
Pediatrie. Profit de prezenţa managerului Spitalului de Pediatrie, şi vreau să-mi răspundă la
două întrebări. Am văzut o adresă semnată de către ministrul sănătăţii prin care se aprobă
două posturi de medic. Unul dintre ele, medic specialist sau primar de chirurgie infantilă, şi
nu aşa cum ar fi trebuit un post de medic anestezist. Spun acest lucru, pentru că
dumneavoastră ştiţi cu toţii, că nu se poate muta secţia de chirurgie infantilă din pavilionul
central în pavilionul Spitalului de Pediatrie, pentru simplul motiv că nu are medici
anestezişti. Întrebarea este de ce a apărut această solicitare la minister, pentru medic de
specialitate de chirurgie pediatrică şi nu de anestezişti, şi a doua, care este perspectiva
imediată ca să poată să fie realizată linia de gardă la chirurgie pediatrică ca să poată fi
scoasă din pavilionul central al Spitalului Judeţean secţia de chirurgie infantilă? Profit de
prezenţa doamnei manager, şi o rog să ne răspundă, dacă îmi permiteţi, domnule
preşedinte.
♣ D-na Ţaga Aurelia, manager Spitalul de Pediatrie: Vreau să vă aduc la cunoştinţă
că solicitarea ministrului sănătăţii a fost punctuală în acest sens. Noi am solicitat 6 posturi
din care trebuia să facem menţiunea dacă avem oameni angajaţi pe perioadă determinată pe
aceste posturi trebuia menţionat, şi în această situaţie se află cei doi medici chirurgi, unul
chirurgie generală şi unul ortopedie, la care am mai adăugat două posturi de medici ATI şi
două posturi de medici pediatri. Asta a fost solicitarea Spitalului de Pediatrie, la care am
primit aprobare doar pentru cei doi medici care se află cu contract pe perioadă limitată în
spitalul nostru. Noi am făcut solicitarea şi pentru ATI, dar am primit aprobarea de la
Ministerul Sănătăţii doar pentru cei doi medici care se află cu contract pe perioadă limitată.
A doua întrebare se referă la posibilitatea liniei de gardă pe terapie intensivă. Noi facem
demersuri să mutăm această secţie pe spaţiul nostru, în schimb nu vom putea asigura linie
de gardă imediat. Ne-am gândit la o variantă de lucru, în sensul că problemele mai grave
vor fi operate în timpul dimineţii cu un medic ATI, pentru care am făcut demersuri pentru
deblocare post, iar problemele de urgenţă din timpul nopţii şi în afara programului de
lucru, să facem un contract de colaborare cu Spitalul Judeţean de Urgenţă care se află în
aceiaşi curte cu noi şi să rezolvăm această problemă. În ceea ce priveşte postul pentru ATI,
conform ordinului nr.34, conform căruia putem angaja un om dacă au plecat 7, avem
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câteva posturi prin care deja s-a făcut solicitare către Consiliul Judeţean să ne deblocheze
cu prioritate un post de ATI.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim. Dacă mai sunt intervenţii?
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea treptei de
salarizare pentru unele funcţii publice din statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Rezultatul votului pentru domnul director
Iordache: 25 de voturi „pentru”, 5 „împotrivă” şi 1 vot „nul”. Îi mulţumim pentru prezenţă
şi îi reamintim că până la sfârşitul anului este dator cu un raport de activitate şi cu
prezentarea strategiei pe următorii ani.
◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea unui membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi aici avem procedura votului secret.
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 trece la împărţirea buletinelor de vot.
◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea treptei de
salarizare a unei funcţii publice din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
8

◄ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Consiliului de
Administraţie al R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Propun ca doamna director executiv Cornelia
Gireadă să facă parte din Consiliul de Administraţie al Aeroportului Internaţional „George
Enescu” Bacău.
Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea şi împărţirea buletinelor de vot.
♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: Am înţeles necesitatea acestei reorganizări şi eu
personal nu am nimic împotrivă. Şi pentru că veni vorba de Aeroportul Internaţional
„George Enescu” şi pentru că el funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău,
aş dori să ştiu dacă, într-un viitor apropiat, am putea afla câte ceva despre derularea acestui
proiect, de o importanţă maximă pentru locuitorii judeţului Bacău şi nu numai, cred că
pentru toţi locuitorii din judeţele învecinate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Doamna director Chelaru este prezentă? Este.
Numai puţin. Din câte ştiu, pentru documentaţia aferentă obţinerii autorizaţiei de
construcţie care trebuie depusă la Consiliul judeţean, mai sunt necesare două avize, unul de
la Direcţia Apelor Siret şi unul de la Autoritatea Aeronautică. Odată cu eliberarea acestor
autorizaţii de construcţii va începe numărătoarea inversă pentru concesionarul
Aeroportului. Dacă dânşii mai au rectificări vis-a-vis de graficul de lucrări pe care
intenţionează să-l facă, mai pot solicita anumite modificări la Consiliul judeţean în plenul
Consiliului judeţean, imediat după obţinerea autorizaţiei de construcţii. Dacă nu, începe să
curgă clepsidra pentru demararea acestei investiţii. Doamna director Chelaru, dacă aveţi
alte amănunte, vă rog.
♣ D-na Chelaru Oana, director Aeroportul Internaţional „George Enescu”: Aţi fost
suficient de explicit. Vroiam doar să spun că pentru aceste avize care au trebuit obţinute
pentru autorizaţia finală, a durat ceva mai mult timp. Noi am fost alături de cei de la
societatea Blue-Aero în aşa fel încât să mai micşorăm din zilele necesare, dar autorizaţii
precum cea de la Mediu şi cea care a fost cerută şi de la Ape, din păcate au nişte termene
foarte clar stipulate în lege şi nici măcar lobby-ul nostru nu a putut să acopere acest
neajuns. În principiu avizul de la Ape ţine de comisie, care dacă nu are loc astăzi va fi cel
târziu luni. După aceea autoritatea şi-a luat toate datele necesare şi sunt câteva mici
modificări de făcut, şi am zice că pentru săptămâna viitoare am putea fi, potrivit şi celor
spuse de la Blue-Aero, la Consiliu judeţean pentru obţinerea autorizaţiei finale. Din acel
moment, el trebuie să ne prezinte programul investiţional în 30 de zile, graficul de lucrări,
şi mai mult ca sigur vom veni în Consiliu judeţean pentru că sunt cel puţin în privinţa
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termenelor, sau datelor de începere nişte modificări, şi atunci o să vin şi cu nişte detalii visa-vis de tot ce s-a întâmplat cu aceste autorizaţii mai în amănunt.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc, doamna director. Temerile sunt
justificate, vis-a-vis de „holdingul”, să-i zic aşa, care este în spatele societăţii concesionare
Blue-Aero. Circulă foarte multe zvonuri, zvonuri extreme, zvonuri contradictorii, şi ştiţi cu
toţii de acea cerere de insolvenţă care a fost admisă de Tribunalul Bucureşti, dar în acelaşi
timp în Ziarul Financiar citim că societatea Romstrade, patronată de acelaşi om de afaceri,
a avut una din cele mai mari cifre de afaceri pe anul 2009 dintre constructorii României,
Firma „Romstrade”. Până la obţinerea autorizaţiei de construcţii pe care noi Consiliul
judeţean vom încerca să o eliberăm cu maximă celeritate, şi sper să nu dureze mai mult de
7-8 zile, verificarea acestei documentaţii extrem de complexă, până la eliberarea acestei
autorizaţii şi scurgerea termenului de 30 de zile în care dânşii pot face modificări la
graficul de lucru. Eu încă le acord prezumţia de bună credinţă. Nici nu mă pot lansa în fel
de fel de consideraţii pe marginea evoluţiei financiare a acestei societăţi. Sper să fie o
experienţă de succes. Să vedem. Deocamdată eu cred că până la următoarea şedinţă de
consiliu judeţean vom avea autorizaţia de construcţii eliberată şi graficul de lucrări bătute
în cuie.
◄ Se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Lucrări de intervenţii la imobilul situat în
municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu nr.25D”.
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: S-au făcut foarte multe documentaţii legate de acest
obiectiv, le aveţi în expunerea de motive şi lucrările propuse, şi valoarea totală a investiţiei
care se cifrează undeva în jurul cifrei de 665 de mii de euro. Este o investiţie care sincer nu
cred că face plăcere Consiliului judeţean şi bugetului Consiliului judeţean, dar pe care s-ar
putea să trebuiască să o facem pentru că imobilul în care stau dânşii acum, într-un fel sau
altul, trebuie retrocedat după 12 ani la moştenitorii de drept, familiei Stoienescu. Vom
avea, domnule comandat Rizan, o întâlnire luni la ora 11,00 cu moştenitorii acestui imobil.
Sper ca lucrările la acest obiectiv să înceapă în cursul anului viitor, dar asta depinde foarte
mult de cum va arăta bugetul Consiliului judeţean, iar sentimentul meu este unul pesimist
vis-a-vis de bugetul anului viitor. Să vedem. Deocamdată avem de aprobat indicatorii
tehnico-economici ai acestei investiţii. Noi am mai avut discuţii cu cei de la comisariat, leam propus o locaţie la HIT Parc, dânşii au refuzat din motive obiective, şi nu-mi permit eu
să comentez. Ar mai fi varianta mutării într-un spaţiu cu chirie pentru a evita această
investiţie de 600 şi ceva de mii de euro.
♣ Dl col. Rizan Constantin, comandant CMJ Bacău: Domnule preşedinte, noi am
respectat procedurile de eliberare a sediului, în sensul că potrivit Legii nr.446/2006 privind
pregătirea populaţiei pentru apărare, care stipulează clar că aprobarea pentru mutare o dă
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Ministerul Apărării Naţionale şi numai după ce se stabileşte un sediu corespunzător
activităţilor specifice. De aici a intervenit şi problema aceasta în litigiu. Vreau să vă aduc la
cunoştinţă că Centrul militar este în al III-lea termen de judecată cu proprietarul. Adică pe
4 noiembrie este termenul al III-lea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Termen de judecată pentru evacuare.
♣ Dl col. Rizan Constantin, comandant CMJ Bacău: Da. Locul în care ne vom
muta nu există deocamdată.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Parţial am primit răspuns. Asta voiam să-l întreb pe
domnul comandant. Ţinând cont de faptul că Centrul Militar este o instituţie deosebită, l-aş
fi întrebat dacă are proiect sau dacă are avizat un spaţiu corespunzător desfăşurării
activităţii centrului, şi a doua problemă, care este situaţia contingentelor de tineri care
împlinesc 18 ani şi trebuie să se prezinte la Centrul Militar şi dacă ei nu sunt în ţară la ce se
expun? O fac asta public, ca să ştie cel puţin părinţii, ca să-i atenţioneze pe cei care sunt
voiajori prin Europa, să nu se trezească într-o necunoştinţă de situaţie cu diverse amenzi
sau penalităţi.
♣ Dl col. Rizan Constantin, comandant CMJ Bacău: La prima întrebare cred că s-a
înţeles destul de bine din ce am explicat. Deci un sediu pentru Centrul Militar Judeţean nu
poate fi gândit de noi şi specificat, ci este unul pus la dispoziţie de Consiliul judeţean. Iar
în ceea ce priveşte tinerii de 18 ani, ei pot fi luaţi în evidenţă pentru că aceasta este
problema discuţiei, luarea în evidenţă militară, care nu presupune nici un fel de obligaţie a
tinerilor. Deci nu vor fi consecinţe pentru ei.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu am să vă rog ca până luni la ora 11,00 să vă
gândiţi la o variantă, la o altă clădire în municipiul Bacău, să ne daţi condiţiile care trebuie
îndeplinite de acea clădire, suprafaţă şi alte amănunte specifice activităţii dumneavoastră,
pentru ca împreună cu specialiştii din cadrul Consiliului judeţean sau consilieri judeţeni să
ne pregătim şi de o a doua variantă de închiriere, bineînţeles la nişte preţuri cât de cât
modice, pentru că este posibil ca pe bugetul anului 2011 să nu putem începe această
investiţie, indiferent dacă aprobăm sau nu aceşti indicatori tehnico-economici. Cred şi sunt
convins că bugetul Consiliului judeţean de anul viitor nu va putea suporta această
investiţie. Avem alte investiţii mult mai importante, începem şi cred că sunteţi de acord cu
toţii că trebuie să începem Maternitatea. Probabil că şi Catedrala Ortodoxă va stagna ca
ritm al lucrărilor. Vor fi câteva obiective care cu siguranţă vor resimţi rigorile şi
austeritatea bugetului pe 2011 şi atunci trebuie să ne pregătim şi cu o variantă de rezervă
de închiriere pe 2, 3, 4, 5 ani, până ce bugetul Consiliului judeţean va fi în măsură să
asigure derularea unei investiţiei de peste jumătate de milion de euro. Dacă mai sunt alte
observaţii? Şi aştept această fişă, să spun aşa, din partea dumneavoastră şi din partea
consilierilor judeţeni. Orice sugestie este bine venită pe acest subiect.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 16 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr. 48 din 30.04.2004.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 17 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi
statului de funcţii la Spitalul 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 aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 18 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Bondor Silviu pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bacău nr.39 din 17.03.2010 privind aprobarea „Programului de transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie
2011”, cu modificările şi completările ulterioare.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ D-na Cioltan Carmen, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, este
adevărat că prin mai multe hotărâri de consiliu judeţean se îmbunătăţeşte programul de
transport public de persoane, însă deoarece în aceste proiecte se vorbeşte despre corelarea
graficului de circulaţie cu orarul cursurilor şcolare, mă văd nevoită în calitatea mea de
cadru didactic, să ridic o problemă care este întâlnită la nivelul mai multor şcoli cu efecte
negative, multiple efecte negative chiar, şi cu o propunere în vederea soluţionării acesteia.
La ce mă refer mai exact: este vorba despre necorelarea graficului de circulaţie cu orarul
cursurilor şcolare, care pe de o parte încurajează absenteismul unor elevi, care nu au
această problemă dar se folosesc de ea pentru a-şi motiva întârzierile la ore sau plecarea de
la ultimile ore în ideia că nu vor fi verificaţi şi aceasta îngreunează controlul
absenteismului în şcoli, iar pe de altă parte, este vorba despre o altă problemă ceva mai
delicată şi anume, mă refer la faptul că unii elevi navetişti tocmai pentru că nu există
această corelare între graficul de circulaţie şi orarul cursurilor şcolare, sunt nevoiţi să se
trezească zilnic cu două trei ore mai devreme, adică ora 5,00-6,00 dimineaţa şi să ajungă
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acasă după încheierea cursurilor şcolare cu 2-3 ore mai târziu, ceea ce înseamnă orele
16,00-17,00, chiar ora 18,00 uneori. Mai pun în vedere faptul că mulţi dintre ei poate nu au
nici bani să-şi cumpere un pachet sau să ia masa în timpul programului, ceea ce înseamnă
că la vârsta lor aceşti copii sunt supuşi zilnic unui program de lucru mai mare de 8 ore, un
program normal pentru un adult, ceea ce înseamnă că ajung în final acasă destul de obosiţi
şi de flămânzi şi în loc să se odihnească sau să se relaxeze, trebuie să-şi găsească resursele
necesare pentru a-şi pregăti lecţiile pentru a doua zi. Vă mărturisesc foarte sincer că în
calitatea mea de cadru didactic am fost nevoită, cunoscând situaţia, să fiu mai puţin
exigentă cu aceşti elevi uneori, sau să-i solicit mai puţin, ceea ce înseamnă că într-o
perioadă mai lungă de timp poate determina o degradare oarecare a calităţii programului de
formare a elevilor. Deci această necorelare a graficului de circulaţie cu orarul cursurilor
şcolare determină mai multe probleme în lanţ. Şi pentru a evita o trecere foarte mare de
timp de la aşteptarea solicitărilor din partea consiliilor locale care la rândul lor trebuie să
aştepte solicitări din partea părinţilor, care la rândul lor trebuie să fie informaţi de către noi
în calitate de cadre didactice că au această posibilitate, să se adreseze consiliilor locale,
cred că am putea solicita Inspectoratului Şcolar Judeţean o situaţie a acestor elevi navetişti
care au această problemă, a necorelării graficului de circulaţie, o listă care nu este foarte
greu de întocmit. În baza ei am putea să solicităm Autorităţii Judeţene Rutiere o adaptare a
programului pe traseele respective şi acest lucru să se facă regulat la începutul fiecărui an
şcolar şi astfel vom evita foarte multe din problemele care există şi cu care ne confruntăm.
Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună interpelarea şi am să-l rog pe domnul
vicepreşedinte Bondor să ne răspundă.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Fără a încerca să contrazic şi nici nu vreau să o
contrazic pe doamna consilier, vreau să fac două specificări. Transportul public judeţean se
împarte în două: transport public regulat, care a fost licitat în 2008 pe o perioadă de 3 ani
până în anul 2011, şi care s-a făcut la ARR Bucureşti, fără a avea Consiliul judeţean
absolut nici o competenţă. Ulterior Consiliul judeţean a preluat acest serviciu gata licitat.
În afară de acest transport regulat de care vorbeam, există posibilitatea ca prin transport
special, care intră în competenţa consiliului judeţean, să se poată elimina licenţe acolo unde
consiliul local face această solicitare la consiliul judeţean, pentru că este în competenţa
noastră. Există foarte multe licenţe eliberate în această perioadă, şi sigur că revenind la
primul transport, cel regulat, noi nu încercăm decât pe un lucru făcut înainte de a fi preluat
de consiliul judeţean, să mai îmbunătăţim cât se mai poate, pentru că făcându-se la
Bucureşti s-a făcut cum s-a făcut, şi nu au fost luate în calcul absolut toate oportunităţile.
Repet, transportul special este în vigoare, poate fi făcut la nivelul Consiliului judeţean care
eliberează aceste licenţe, neavând nici o autoritate care să-i încurce, dar numai acolo unde
este cerut. Sunt mii de situaţii în judeţ, poate exagerez mii, dar sunt câteva sute, în care
acest lucru s-a făcut şi Consiliul judeţean a eliberat licenţe de transport special.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 19 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi
dă cuvântul domnului vicepreşedinte Bondor Silviu pentru a prezenta expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor propuse de operatorii de
transport pentru unele trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie
2011”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.162 din 08.12.2008 şi
Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.14 din 30.01.2009.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Rezultatul votului pentru Doamna Gireadă în
consiliul de administraţie la Aeroportul Internaţional este de 31 de voturi „pentru”; iar
pentru domnul subprefect Dascălu în comisia ATOP - 17 voturi „pentru”, 8 voturi
„împotrivă” şi 6 voturi „nule”. Domnule Ochenatu, nu aţi semnat procesul verbal!
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Nu am semnat procesul verbal pentru că buletinele
de vot ar trebui redactate toate la fel. Am mai atras atenţia cu câteva luni de zile în urmă, să
stabilim dacă votăm cu „DA” sau cu „X”. În comisie am acceptat până acum ca valide şi
voturile care sunt marcate cu „X”. Colegii din comisie au hotărât astăzi ca voturile marcate
cu „X” să fie nule. La alte şedinţe, au fost voturi valabile, iar astăzi nu au fost considerate
voturi valabile.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Dascălu este membru ATOP, îi urăm mult
succes.
◄ Se trece la punctul 20 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.2 din 08.01.2010 şi aprobarea modificărilor legate de
bugetul şi cheltuielile proiectului „Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie
turistică: agrement, sănătate, cultură – SIMS 16028”, finanţat prin Programul Operaţional
Regional 2007–2013, survenite în urma evaluării tehnice şi financiare.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 21 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.80/31.05.2010 privind asocierea Judeţului Bacău
cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a
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proiectului pentru susţinerea selecţionatei Under 16 în campionatul naţional al
selecţionatelor judeţene.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 22 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului consilier Ochenatu Eugen, preşedinte ATOP, pentru a prezenta
Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi nivelului de asigurare a securităţii şi
siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul al III-lea 2010.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: De la jandarmerie avem pe cineva reprezentant? În
sensul că aş dori să întreb de ce pe toate agenţiile de ştiri în perioada dezbaterii moţiunii sa discutat că în teritoriu s-a trimis alarmă de gradul zero, unu? Vroiam să ştiu, ca cetăţean,
ce înseamnă gradul zero, unu, doi. Cred că era bine să fi avut un specialist în domeniul
acesta, să-şi susţină punctele de vedere, pe care domnul preşedinte ATOP Ochenatu, le-a
prezentat aici.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Eu nu pot să răspund pentru că nu fac parte din
organele de poliţie, iar domnul comandant a fost convocat la o şedinţă la Bucureşti şi nu a
putut să participe astăzi la şedinţa noastră. Aţi văzut că la aproape toate şedinţele a
participat.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Sunt doi adjuncţi acolo, domnule preşedinte! Acesta
nu este un argument. Acesta este respectul faţă de această instituţie. Asta este părerea mea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Bine, este prima dată când nu este reprezentat
inspectoratul de poliţie. Întradevăr, sunt doi adjuncţi, putea fi prezent un adjunct. O să-l
invităm la următoarea şedinţă de consiliu judeţean, să dea un răspuns domnului consilier
Cautiş. De aprobat nu avem ce aproba, să trecem la punctul Diverse.
◄ Se trece la punctul 22 din ordinea de zi, punctul de „Diverse”.
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, mi-aş permite
ca referitor la punctul 20 să fac o propunere, şi pentru asta voi cere ajutorul colegilor cât şi
a celor care sunt în măsură. Am discutat cu primarul din comuna Hemeiuş şi există o
intenţie, de a încerca ca Parcul Dendrologic şi eventual spaţiile ulterioare care se vor găsi,
să încercăm să facem o grădină botanică. Bineînţeles că proiectul nu este uşor, iar
condiţiile actuale nu ne permit să ne gândim, dar pentru un viitor nu foarte îndepărtat aş
cere sprijinul Consiliului judeţean pentru demararea măcar a unui studiu. Dacă se poate. Ar
fi pentru turismul băcăuan un punct de atracţie. În sensul ăsta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Un studiu de fezabilitate?
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♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Da, un studiu de fezabilitate pentru o grădină
botanică. Bineînţeles specialiştii în domeniu din judeţul Bacău ar trebui să se implice. Este
benefic şi pentru şcoli şi pentru universităţi, şi mă rog este mult de discutat, dar este doar o
idee pe care cineva o va îmbrăţişa. Eu am spus în sensul că va fi un ajutor pentru turism.
Aparatul de specialitate o să hotărască.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu nu cred că face obiectul punctului 20, strategie
de promovare a turismului! Eu vreau să fim receptivi cu toţii, numai că trebuie să aşteptăm
cu toţii bugetul anului 2011.
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Eu nu mai ştiu exact care este statutul Parcului
Dendrologic. Am înţeles că aparţine unui institut de cercetare din Bucureşti, păcat că nu
este îngrijit. Nu ştiu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu vreau să fiu maliţios, dar colegii dumneavoastră
de la Partidul Naţional Liberal ştiu mai bine că a fost un subiect îndelung dezbătut în
perioada 2005-2007-2008, dacă îmi amintesc. Nu ştiu. Rămâne ca o idee promovată în
interiorul consiliului judeţean, rămîne ca fiecare dintre noi să o analizăm.
♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: Aş vrea să spun că domnul vicepreşedinte Silviu
Bondor şi-a onorat promisiunea făcută cu ceva timp în urmă şi a organizat în data de 20
octombrie o întâlnire cu membrii Comisiei de cultură şi educaţie. La această întâlnire nu a
participat nici un reprezentant al Inspectoratului Şcolar, dar din punctul nostru de vedere, al
membrilor comisiei, este un lucru mai puţin important. Important este că domnul
vicepreşedinte şi-a asumat rolul de „curea de transmisie”, aşa cum dumnealui a declarat la
această întâlnire, şi aş dori să vă spun că la întâlnire s-au discutat problemele de bază ale
învăţământului băcăuan, dintre care am să enumăr doar două: şcolile din judeţul Bacău,
care au fost comasate şi unde elevii se deplasează de la distanţe mari de acasă la şcoală şi
invers, şi de asemenea în sfârşit, există o situaţie cu toate microbuzele care au venit în
ultima perioadă în judeţul Bacău, în localităţile unde au fost repartizate şi cel mai
important lucru la această întâlnire, am discutat şi de şcoli şi de localităţi care au nevoie de
aceste microbuze. Îmi exprim astăzi convingerea că domnul vicepreşedinte va găsi o
formulă matematică înţeleaptă, să facă o propunere care să nu defavorizeze nici un elev din
judeţul Bacău, indiferent de localitatea unde locuieşte. Scopul întâlnirii a fost de a ajuta
învăţământul să ofere competenţele adecvate, dar mai ales să crească performanţele
învăţământului. Într-o perioadă de criză, mai mult ca oricând, educaţia trebuie să rămână o
prioritate pentru toţi românii şi pentru noi, cei care reprezentăm acest Consiliu judeţean. În
final îmi manifest îngrijorarea că noi, cadrele didactice, am aşteptat mulţi ani o lege a
învăţământului, şi da-ţi-mi voie să o spun astăzi, că mi-e teamă că o să apară într-o
perioadă neprielnică şi vădit grăbită pentru anumite interese.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Da, într-adevăr a avut loc această întâlnire. Eu
nu voiam să vă mai aduc la cunoştinţă acest lucru, pentru că nu am reuşit din prima etapă
şi rezultate multe nu avem. Eu aş vrea să-i spun domnului Cojocaru, că cei de la
Inspectoratul Şcolar nu au venit pentru că nu i-am chemat intenţionat, pentru că trebuia să
purtăm discuţii cu comisia aşa cum trebuie, şi al doilea lucru pe care l-aş completa, domnul
Cojocaru a uitat să spună că am stabilit ca măcar o dată la două săptămîni, la o lună, să ne
întâlnim, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar şi să identificăm problemele
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care apar în timp, pentru că ele nu apar o dată pe an şi dispar, ele apar în timp şi tocmai de
asta vrem să le identificăm prin intermediul acestor întâlniri.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim.
♣ D-na Biri Daniela, consilier: O intervenţie scurtă. Mulţumesc în numele meu şi al
colegilor mei pentru gestul delicat făcut de conducerea Filarmonicii şi a Consiliului
judeţean privind invitaţia permanentă şi sperăm să o putem şi onora. Mulţumesc.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 29.10.2010, drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Dragoş BENEA

Elena Cătălina BRUMĂ

C.N./ C.D./ 1 Exemplar
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