CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 21 decembrie 2011, 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.367 din 15.12.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 35 de aleşi locali absentând
motivat domnul consilier Ichim Mihai şi domnul consilier Şapcă Nicu.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei, sunt conduse de domnul preşedinte Dragoş Benea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, bine aţi
venit la ultima şedinţă ordinară a Consiliului judeţean pe anul 2011. Daţi-mi voie să vă
prezint propunerea de ordine de zi a şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2011. Vă
fac din start două propuneri: Punctul 12 de pe ordinea de zi cu Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Maior Constantin Ene”, să-l aducem mai în faţă ca să nu-i ţinem nejustificat
de mult pe cei de la ISU, în şedinţa de Consiliu judeţean, iar la punctul 8 de pe ordinea de
zi să vă propun o amânare pentru şedinţa următoare, întrucât la comisia juridică au apărut
câteva discuţii interesante şi opinii care merită a fi luate în seamă astfel încât vă fac
propunerea ca punctul 8 să fie amânat. Dau citire ordinii de zi în forma pe care v-o propun
şi o supunem aprobării dumneavoastră după aceea.
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 22.11.2011.
2. Proiect de horărâre privind acordarea Premiului de excelenţă scriitorului Sergiu Adam.
Iniţiator: dl Petrică Mihăilă –consilier judeţean

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de măsuri şi acţiuni ale Centrului
Operaţional Judeţean şi ale Serviciului Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a
Populaţiei din cadrul Inspecţiei de Prevenire, aflate în structura Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2012.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău
pe anul 2011.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV
2011 al Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2012;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse agricole
pentru anul 2012, în judeţul Bacău;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.215/22.11.2010, privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul
“EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MUNICIPIUL ONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU,
ÎN CARTIERELE BUHOCI, 6 MARTIE ŞI CUCIUR“ şi aprobarea devizului general
actualizat aferent acestui obiectiv;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

9. Proiect de hotărâre privind acceptarea unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul
Bacău, în calitate de membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău –
A.D.I.B.;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

10. Proiect de hotărâre privind modificarea categoriei funcţionale a unor drumuri judeţene;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile aflate în administrarea
Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău, din domeniul public al judeţului Bacău în
domeniul privat al acestuia, în vederea casării;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2012 a concediului de odihnă
anual neefectuat în anul 2011 de către Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean
Bacău;
Iniţiator: dl. Dumitru Brăneanu –vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău

13. Informare privind urmărirea implementării contractului de concesiune lucrări publice
„Modernizare şi operare Aeroport Internaţional George Enescu Bacău”.
Prezintă: dna. Oana Chelaru – Dir. R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău

15.Diverse.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii licenţei de traseu operatorului de
transport ,,S.C. GRUP ATYC,, S.R.L. Târgovite, jud. Dâmboviţa – deservent al traseului
judeţean nr.60 N. Bălcescu-Bacău cuprins în Programul de transport persoane prin servicii
regulate în trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008-30 aprilie 2013.
Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii Licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe cinci trasee judeţene.
Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifului propus pe traseul judeţean
nr.22 «Bacău-Cleja» cuprins în ”Programul de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate, pentru perioada 1 Iulie 2008-30 Aprilie 2013”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr.162/08.12.2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău

4. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Consiliul Judeţean Bacău a finanţării Şcolii
de Arte şi Meserii nr.22 Bacău, de la Consiliul Local Bacău;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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5. Proiect de hotărâre privind avizarea propunerilor Normelor de venit pentru persoanele
fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OMFP nr
2875/2011, pentru anul 2012.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.157/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă
în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei extraordinare din data de 22.11.2011 şi se dă cuvântul doamnei secretar al
judeţului Zară Elena Cătălina.
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor art.42
alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe
secretarul supune spre aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere
prevederile mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22.11.2011.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal 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 consilier Mihăilă Petrică pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă scriitorului Sergiu Adam.
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: Nu cred că sunt observaţii, eventual dacă sunt
completări. O să-l invităm pe maestrul Sergiu Adam şi pe domnul consilier Mihăilă
împreună cu domnul vicepreşedinte Brăneanu să-i înmânăm diploma de excelenţă din
partea Consiliului judeţean.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Diplomă de excelenţă. Se acordă
domnului Sergiu Adam ca semn de recunoaştere a deosebitei contribuţii aduse în
domeniul creaţiei literare. Semnează preşedinte Dragoş Benea 21.12.2011.
Felicitări maestre şi la mulţi ani şi la cât mai multe creaţii literare.
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♣ Dl Sergiu Adam, scriitor: Îmi este foarte greu să vă spun câteva vorbe pentru că
sunt foarte emoţionat. Emoţionat am fost şi când mi s-au născut cei patru copii pe care îi
am şi când am fost premiat la diverse festivaluri internaţionale de poezie de la Praga, din
Armenia şi din multe, multe ţări, emoţionat am fost şi când am vorbit din balconul dinspre
stradă la revoluţie când erau adunaţi mii de oameni. Dar bunătatea dumneavoastră,
generozitatea de a-mi oferi acest titlu îmi provoacă o emoţie de alt fel. Să ştiţi că Bacăul a
fost cu mine. Întotdeauna peste tot unde am fost, eram băcăuan. Vă mulţumesc din suflet,
vă rămân îndatorat, vă urez sănătate, bucurie, mulţi ani şi mulţi bani. Şi ca întotdeauna, am
nişte oameni pe care îi simt apropiaţi, vă spun şi dumneavoastră următoarele: Vă iubesc
foarte mult şi îmi pare rău că nu vă ajută la nimic.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului inspector şef Simionescu Mihai pentru a prezenta expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planurilor de măsuri şi acţiuni ale Centrului
Operaţional Judeţean şi ale Serviciului Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a
Populaţiei din cadrul Inspecţiei de Prevenire, aflate în structura Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2012.
♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef ISU: Domnule preşedinte, doamnă
vicepreşedinte, domnule vicepreşedinte, doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, vă rog
să-mi permiteţi cu tot respectul să vă mulţumesc pentru sprijinul pe care an de an ni-l
acordaţi în derularea acţiunilor şi măsurilor ceea ce contribuie într-un mod deosebit la
eficientizarea activităţilor pe care le desfăşurăm. Proiectul planului de acţiuni şi măsuri
este şi vizează în primul rând necesităţile de dotare şi de asigurare logistică a
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a serviciilor specializate. Aşa cum bine
ştiţi, desfăşurăm servicii publice comunitare către comunităţile locale, către cetăţenii
judeţului Bacău. Vă asigur că votul dumneavoastră şi susţinerea acestor activităţi şi măsuri
sunt puse în slujba cetăţeanului, sunt folosite în mod competent cu eficienţă şi cu maximă
operativitate şi prin aportul dumneavoastră siguranţa şi securitatea cetăţenilor şi a
comunităţilor locale la nivelul judeţului Bacău vor fi pe deplin asigurate. Fiindcă suntem la
sfârşit de an, vă rog să-mi permiteţi ca în numele meu personal şi al întregului colectiv al
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, să vă mulţumesc încă o dată pentru tot
ceea ce faceţi pentru instituţia noastră, să vă dorim sărbători fericite dumneavoastră şi
familiilor dumneavoastră, un 2012 cât mai bogat, rodnic şi mult mai bun ca anul care se
încheie. La mulţi ani şi vă mulţumim mult.
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 4 din ordinea de zi şi domnul preedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2011.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei director Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV
2011 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.
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor
altele decât cele prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul
2012.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş preciza doar că nivelul acestor taxe şi tarife
stabilite prin prezenta hotărâre vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012 şi toate se menţin
la nivelul anului 2011. Nu s-a majorat nici un fel de taxe, sau nici un fel de tarif în acest
proiect de hotărâre.
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 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii
la principalele produse agricole pentru anul 2012, în judeţul 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
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.215/22.11.2010, privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul “EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MUNICIPIUL
ONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU, ÎN CARTIERELE BUHOCI, 6 MARTIE ŞI CUCIUR“
şi aprobarea devizului general actualizat aferent acestui obiectiv.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea unor unităţi
administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, în calitate de membri ai Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.
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 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea categoriei
funcţionale a unor drumuri 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 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor
imobile aflate în administrarea Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău, din
domeniul public al judeţului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea casării.
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 12 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul
2012 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2011 de către Preşedintele şi
Vicepreşedinţii 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.
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◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă Informarea privind urmărirea implementării contractului de concesiune lucrări
publice „Modernizare şi operare Aeroport Internaţional „George Enescu” Bacău”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Din capul locului am să vă spun un lucru, lucru ce
l-am spus şi doamnei director Chelaru. Aveţi la mapă un material de o acurateţe care nu
prea este specific Consiliului judeţean. Un material de sinteză foarte bine realizat şi care
fotografiază din toate punctele de vedere şi pe înţelesul tuturor. Şi sper ca şi colaboratorii
mei din Consiliul judeţean să aibă de învăţat. Probabil aţi parcurs şi dumneavoastră acest
material. Este evident că la Aeroport lucrurile se desfăşoară mai greoi decât ne-am dorit,
nu ştiu dacă mai greoi decât ne-am fi aşteptat. Să fie de vină perioada economică dificilă
pe care o traversăm cu toţii din 2009, să fie de vină buna credinţă a concesionarului, nu
ştiu să vă răspund la această întrebare. Cert este că acolo s-au făcut nişte progrese, dar nu
suntem în graficul pe care ni l-am propus iniţial. Avem aici materialul detaliat cu tot ce se
întâmplă la Aeroport. (Se citeşte din material)
Din păcate nu se mai regăseşte ca destinaţie Bucureştiul, cursă operată de către
compania TAROM pentru că practic cei de la compania TAROM nu au mai putut susţine
financiar aceste curse. Din punctul meu de vedere eu cred că o fac cu Suceava. Deci, cursa
Suceava-Bucureşti, cred că este serios subvenţionată de către TAROM. Nu este o veste
bună că mediul economic din Bacău nu poate susţine măcar o cursă aeriană săptămânală
cu Bucureştiul spre deosebire de Iaşi care are trei curse zilnice cu Bucureştiul. Vedeţi că în
anul 2012 se doreşte introducerea unor destinaţii către Germania şi chiar către Turcia în
sezonul estival. Deci după cum vedeţi există lucruri îmbucurătoare şi lucruri mai puţin
îmbucurătoare. Este clar că aşa cum am şi început, ritmul investiţiei la Aeroport nu este cel
pe care ni-l dorim, cauzele pot fi şi repet, criza financiară, poate şi buna credinţă a
concesionarului. Este o informare importantă pe care vă rog să o discutăm, o putem
discuta şi în luna ianuarie. Nu ştiu. Putem avea şi soluţia mersului în instanţă dacă dorim
rezilierea acestui contract, dar părerea mea este că această soluţie mai mult ne afundă
decât ne scoate la liman. Eu, ca poziţie personală, aş dori să privesc cu bună-credinţă în
continuare concesionarul şi pentru anul 2012 şi să vedem că măcar investiţiile pe care
trebuia să le termine în 2011 le va termina în 2012 şi tot am realizat un progres important.
Doamna directoare, a mai anexat la această informare şi un material important din Ziarul
Financiar care trebuie să cântărească în analiza noastră. Este clar că este un obiectiv
extrem de necesar municipiului şi judeţului Bacău. Formula în care am înţeles noi
Consiliul judeţean, să dezvoltăm acest obiectiv nu mai este un secret pentru nimeni, este
un soi de parteneriat public-privat. Practic, noi am schiat ca să folosesc un termen în ton cu
anotimpul, prin legislaţia existentă la momentul respectiv, practic s-a făcut un fel de
concesionare de servicii de lucrări publice. Din nefericire pentru noi nu funcţiona legea
parteneriatului public privat, nici în acest moment nu funcţionează, deşi ea a fost
promulgată şi este o soluţie pe care o întrevăd, legea parteneriatului public-privat şi pentru
secţia de radioterapie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă, dar din păcate această lege nu
este aplicabilă, deşi chiar ieri citeam pe o informare venită de la Guvernul României că
Primul Ministru Emil Boc pune presiune pe ministere să realizeze fel de fel de proiecte în
parteneriat public-privat, fie că vorbeşte de Ministerul Transporturilor, fie că vorbeşte de
Ministerul Economiei şi Industriilor. Sunt multe obiective pe care actualul guvern încearcă
să le rezolve pe această soluţie a parteneriatului public-privat. Noi am fost pionieri în
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2007, sper să nu fi greşit, sper să realizăm această investiţie din bani privaţi. Aştept
comentarii din partea dumneavoastră dacă sunt!
♣ Dl Pocovnicu Dorian, consilier: Forma şi felul în care ne-a fost prezentat la mapă
acest raport lasă puţine observaţii de făcut. În sensul profesionist al realizării lui vreau să
vin în întâmpinarea modului în care a fost realizat şi să subliniez operativitatea cu care
actualul director al Aeroportului Bacău răspunde sugestiilor venite de-a lungul anului din
partea Consiliului Judeţean Bacău şi îmi amintesc, dacă nu mă înşel, o propunere a
domnului consilier Mihăilă de punere a mai multor indicatoare către Aeroport aici în oraş,
şi nu a trecut mai mult de două săptămâni şi le-am observat în multe locuri. De asemenea,
vreau să subliniez imaginea publică mult îmbunătăţită a Aeroportului ca instituţie
subordonată Consiliului judeţean. Faţă de ce se întâmpla până acum un an şi jumătate,
imaginea publică este îmbunătăţită şi din activitatea administrativă a directorului de acolo
şi a echipei pe care o are. Se vede că doamna director a făcut parte dintre noi, din rândul
Consiliului judeţean şi închei prin a întări observaţia domnului preşedinte al Consiliului
judeţean în special către alţi şefi de direcţii din subordinea noastră care îşi permit să vină o
dată pe an în faţa noastră cu rapoarte de activitate înşirate pe o pagină şi jumătate, având
pretenţia să-i susţinem în toate demersurile pe care le fac. Le sugerez şi lor să-i vedem aici
cu astfel de rapoarte. Încă o dată felicitări doamnei director. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu domnului consilier. Doamna
director Chelaru, nu ne mai spuneţi de acurateţea materialului, spuneţi-ne lucruri
îmbucurătoare pentru Aeroport.
♣ D-na Chelaru Oana, director R.A. Aeroportul Bacău: Vreau să mulţumesc
foarte mult pentru toate aprecierile. Am lucrat cu foarte mult optimism, dar şi dorinţă de a
încerca să realizăm ceva, ca fiind un proiect al nostru, al tuturor celor din Consiliul
judeţean pentru că toţi l-am susţinut la un moment dat. Materialul meu a vrut să spună mai
în amănunt ceea ce s-a realizat într-adevăr la Aeroport până în acest moment. Pentru
fiecare dintre noi, se vede într-adevăr atunci când din pământ răsar nişte clădiri, atunci este
mult mai evident pentru toată lumea că acolo se lucrează. Însă acest prim obiectiv, care
s-a făcut şi anume platforma, precum şi pregătirea şantierului, a necesitat destul de multă
muncă, foarte multă investiţie şi timp. Şi avem un Aeroport totuşi operaţional şi ştiţi foarte
bine că în această perioadă s-a zburat la cote foarte mari. Nu vreau să par optimistă din
acest punct de vedere, (poate că mi-aş fi dorit). Este adevărat, terminalul nou nu putem să-l
vedem, dar poate ceva mai mult s-a realizat la obiectivul turn. S-ar fi putut face mai mult
decât aceste reanalizări ale solului, fundării, în perioada de probă. Da, este adevărat, s-a
muncit mult la acest capitol, dar mi-aş fi dorit foarte mult să văd şi clădirea efectiv
realizată. Sunt nişte penalităţi, este adevărat sunt puţine şi sunt mici, sunt 0,001% pe zi la
ora aceasta, la un obiectiv cum este platforma şi poate nu înseamnă foarte mult din punct
de vedere al banilor pentru concesionar, dar este un semnal de alarmă pentru el, pentru că
din punct de vedere al terminalului şi al turnului de control discutăm de sume mult mai
mari şi deşi ei sunt în grafic astăzi, din punct de vedere al termenului de predare, au ceva
întârzieri şi probabil că îi vor costa dacă nu se vor mobiliza mai mult în primăvară sau cel
puţin în următorul an care vine. Asta s-a dorit să fie materialul din punct de vedere al
datelor tehnice şi bineînţeles şi al banilor, pentru că, noi apreciem că s-a investit 6
milioane de euro pentru pistă ceea ce ne-a permis să mai avem încă, un Aeroport, (nu
vreau să mai amintesc evenimentele neplăcute), dar datorită acelor investiţii de 6 milioane
de euro se poate zbura astăzi, dar în acelaşi timp mai sunt bani de cheltuit din acele 18
milioane rămaşi şi vrem să-i vedem cât mai repede transpuşi în practică, deci pe Aeroport
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să vedem în final şi clădirile cum vor răsări ca să spun aşa. 27 ianuarie (noi am avertizat în
fiecare an şi o să facem acest lucru şi în acest an), 27 ianuarie 2012 reprezintă un punct
foarte important pentru concesionar, pentru că el fie că a cheltuit sau nu a cheltuit acea
primă parte de sumă de bani, va trebui să vină să depună această următoare tranşă de bani.
Este un efort financiar şi ar trebui să-l stimuleze şi din acest punct de vedere să grăbească
lucrările. Am primit o întrebare ieri la comisie, de la domnul consilier Mihăilă, dacă sunt
angajata Consiliului judeţean sau dacă sunt angajată şi la concesionar, pentru că în ultima
parte a materialului am încercat să fiu obiectivă şi să arăt totuşi că şi datorită lor s-a zburat,
au fost destinaţii noi şi până la urmă suntem înaintea Sucevei şi a Iaşului, chiar dacă să
zicem că soluţiile financiare pe care le-au găsit ei în ultima perioadă sunt poate ceva mai
palpabile din punctul lor de vedere decât sunt ale noastre. Avem un Aeroport funcţional,
s-a zburat, au fost destinaţii pe care le-a utilizat foarte multă lume, mai avem de muncit un
pic la capitolul relaţii cu publicul ca evenimentele să poată fi stăpânite şi mai bine, dar în
final tragem linie şi… este un Aeroport de care deocamdată ne bucurăm şi vrem să
susţinem acest proiect, cel puţin din punctul meu de vedere. Dar dacă lucrurile nu vor
merge aşa cum ne vom dori, nu vom fi deloc în impas dacă va trebui să apelăm şi la alte
metode care poate nu vor fi pe placul concesionarului. Mulţumesc încă o dată pentru
apreciere, repet am vrut să fie un material extrem de obiectiv, l-am completat cu ceva
slaiduri ca să aveţi o imagine. Mi-aş fi dorit să fie mai performant proiectorul ca să vedeţi
şi cam cum vor fi poziţionate pe viitor celelalte obiective mari, dar ne vom pregăti mai
serios la o următoare şedinţă cu o hartă (cum spunea domnul preşedinte) ceva mai
elocventă a viitoarelor obiective importante, terminalul, turnul, parcarea şi aşa mai
departe. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este evident că la anul, dacă terminalul va fi
finalizat, la anul pe vremea aceasta percepţia generală va fi că avem Aeroport. Dar culmea,
nu vom putea spune că avem Aeroport pentru că cel mai important lucru la un Aeroport
este totuşi pista. Pista şi nicidecum terminalul. Terminalul ne ia ochii la toţi. Este foarte
important în asigurarea fluxului de pasageri, dar cel mai important obiectiv este pista
pentru că nu poate exista Aeroport fără pistă. Un Aeroport cu un terminal mai mic cum îl
avem noi astăzi mai poate funcţiona, dar fără pistă funcţională şi fără pistă la capacitate nu
poate funcţiona un asemenea Aeroport. Nu-mi doresc să folosesc aceste comparaţii cu
Suceava şi cu Iaşul, fiecare cu treaba lui. Şi Suceava, şi Iaşul au fost extrem de susţinuţi şi
de fostele guverne şi de guvernul actual. Iaşul, acum o şedinţă (dacă urmăriţi evenimentele
administrative de la Iaşi) acum o lună au trecut tot la un soi de soluţie ca la Bacău, tot un
fel de parteneriat public-privat, dar de fapt nu l-au aprobat. Dar tot asta este soluţia către
care se îndreaptă un parteneriat public-privat pentru modernizarea Aeroportului din Iaşi,
pentru că resurse guvernamentale în acest sens se pare că nu vor primi. La Suceava este o
altă poveste acolo va fi o alocare subiectivă (ca să fiu elegant) aşa cum ne-am obişnuit din
partea actualului guvern, către judeţul Suceava. Noi încercăm cu bani privaţi să facem
acest obiectiv extrem de necesar judeţului Bacău. Dacă buna credinţă a concesionarului nu
ne va lăsa, nu vom ezita să mergem să apelăm la soluţiile prevăzute în contract şi eventual
să mergem în instanţă, dar asta este ultima soluţie şi sper să nu fim niciodată puşi în
situaţia de a apela la acest instrument. Îmi doresc ca în luna aprilie 2012 să se termine
această platformă. Mai trebuie explicat un lucru, fenomenele meteo. Ţin minte că atunci
când am vizitat acest obiectiv în iunie-iulie-august avea un inamic serios în condiţiile
climaterice. Au fost ploi foarte dese până în luna august, după aceea a venit seceta, dar
practic în luna aprilie şi iulie nu s-a putut lucra în ritmul în care şi-au dorit şi în ritmul
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prevăzut. Sper că în aprilie 2012 să se realizeze acest obiectiv şi să se treacă imediat la
realizarea noului terminal şi a turnului de control şi atunci dacă vom avea şi aceste
obiective, peste un an pe vremea aceasta putem să tragem speranţă că vom avea un
Aeroport modern în municipiul Bacău.
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii licenţei de traseu
operatorului de transport ,,S.C. GRUP ATYC,, S.R.L. Târgovişte jud. Dâmboviţa –
deservent al traseului judeţean nr.60 N. Bălcescu-Bacău cuprins în Programul de transport
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008-30 aprilie
2013.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu este o observaţie, vreau să salut acest lucru, însă
sper că de data asta să fim mai bine pregătiţi juridic pentru că ştiţi şi dumneavoastră,
problema este veche. Am mai avut o tentativă şi nu am reuşit din cauza hăţişului legislativ
şi a unor opuneri din partea ARR-ului. Dar mă rog, sper că acum suntem mai blindaţi
pentru că acolo se întâmplă minuni şi trebuie luate măsuri.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Din cauza cârdăşiei dintre ARR şi Grup ATYC. Da.
Am mai vorbit despre această societate. Partea negativă este că probabil ne vor implica în
fel de fel de litigii juridice, nu numai la Nicolae Bălcescu ci şi probabil şi la Ştefan cel
Mare. Va urma un proiect de hotărâre similar. Da. Ne înhămăm la acest război de uzură şi
de durată cu Grup ATYC, pentru că această societate nu înţelege să-şi facă datoria faţă de
cetăţenii judeţului Bacău şi faţă de ceea ce s-au angajat la o licitaţie organizată de ARR.
Din păcate vedeţi că noi toţi, de la preşedintele Consiliului judeţean până la cetăţenii
judeţului Bacău avem de suferit datorită unor decizii strâmbe luate la Bucureşti. Strâmbe
ca să fiu elegant. Asta este. Mergem înainte.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii Licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe cinci trasee judeţene.
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 Marcu Viorica, consilier: Eu, vis-a-vis de problematica pe transportul public
şi pe competenţele pe care le are Consiliul judeţean pe aceste aprobări, aş dori ca o
persoană din Consiliul judeţean să vină în şedinţele de comisii să facă precizări stricte pe
această problematică, pentru că, constat destule inadvertenţe vis-a-vis de aprobările, de
problematica transportului public. În sensul că am aprobat retragerea licenţei de transport
la GRUP ATYC pe traseul N. Bălcescu şi îl avizăm, că în anul 2012 urmează să-i retragem
şi de pe alte trasee licenţa de transport, dar am aprobat în luna octombrie prin hotărâre de
consiliu şi i-am dat traseu pe Mărgineni, unde deja sunt probleme şi fac trimitere la
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proiectul numărul 8 pe care l-aţi retras de pe ordinea de zi, deci chiar mi-aş dori, nu ştiu
dacă cu o expunere la fel de pertinentă şi profesionistă ca a doamnei director Chelaru, dar
cineva din Consiliul judeţean care se ocupă de această problematică să vină în şedinţele de
comisii să ne explice punctual problematica transportului public. Sunt responsabilităţi din
partea noastră vis-a-vis de acel segment de populaţie care beneficiază de transportul
publicului cu implicări foarte mari. Vă mulumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este o propunere care nu este imposibil de pus în
practică şi am să o rog pe doamna vicepreşedinte Coşa Maricica să rezolve această
problemă.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifului propus pe traseul judeţean
nr.22 «Bacău-Cleja» cuprins în ”Programul de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate, pentru perioada 1 Iulie 2008-30 Aprilie 2013”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr.162/08.12.2008, 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.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 4 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind preluarea de către Consiliul Judeţean
Bacău a finanţării Şcolii de Arte şi Meserii nr.22 Bacău, de la Consiliul Local Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce să vă spun, ca la noi la nimeni. Finanţare de la
Consiliul judeţean, metodologie şi subordonare la Inspectoratul Şcolar Judeţean…, nu mai
comentăm. Sperăm ca anul 2012 să însemne un pas important în regionalizare, în
descentralizare, în ceva în care să nu mai permită apariţia unui asemenea struţo-cămilă
care nu face decât să dăuneze actului de guvernare locală ca să spun aşa.
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 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind avizarea propunerilor Normelor de
venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
OMFP nr. 2875/2011, pentru anul 2012.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr.157/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ca o părere dacă doriţi, degeaba avem CNSC-ul
UCVAP-ul , ANRMAP-ul şi degeaba avem instanţa Curţii de Apel. Sunt instituţii prin
care aceste două obiective într-un fel sau altul au trecut, deci documentaţia de licitaţie a
fost avizată de ANRMAP. La licitaţie au fost prezenţi observatori de la UCVAP,
contestaţiile au fost soluţionate la CNSC şi la Curtea de Apel Bacău, în două rânduri.
Toate au dat dreptate soluţiei Consiliului judeţean Bacău, numai doi, trei controlori, pe
care nici nu i-am văzut la faţă, de la Ministerul Dezvoltării, şi mărturisesc că nici nu i-am
văzut, nici nu ştiu dacă au fost în judeţ, cred că au făcut aceste corecţii, le-au aplicat, din
birou, din înaltul birou de la Bucureşti. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în instanţă.
Oricum, studiez ca variantă de lucru şi redactarea unor plângeri penale împotriva celor
care-şi permit asemenea abuzuri, deşi, v-am zis, toate aceste investiţii au trecut prin cel
puţin patru instituţii ale statului român.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 21.12.2011 drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ

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