CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 31 august 2009, 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.229 din 26.08.2009 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 consilieri, absentând
motivat domnii consilieri Romedea Gheorghe şi Pricope Corneliu. 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.
Declar deschisă şedinţa ordinară din 31 august 2009 şi dau citire ordinii de zi de astăzi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 17 august 2009.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al judeţului
Bacău, Preafericitului Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
subvenţiilor pentru finanţarea actualizării Planurilor Urbanistice Generale şi
Regulamentelor aferente.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
4. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice în statul de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la
Filarmonica „Mihail Jora” Bacău şi la Ansamblul Folcloric „Busuiocul” Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană „C.
Sturdza” Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă a
preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor şi secretarului Comisiei pentru protecţia
copilului.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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8. Proiect de hotărâre privind însuşirea lungimilor drumurilor şi a inventarelor
podurilor şi podeţelor aflate în proprietatea publică a Judeţului Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acţiune pentru
combaterea înzăpezirii, a poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Bacău pentru iarna 2009-2010.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de frecvenţă pentru cursurile Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Bacău în anul şcolar 2009-2010.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
11. Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
13. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu companiile Baran
România şi Laurus Medical în vederea realizării unui studiu pentru planificarea şi
dezvoltarea unui nou centru de oncologie în judeţul Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei contraexpertize pentru
evaluarea cabinetelor medicale care fac obiectul OUG nr.68/2008 privind vânzarea
spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi
conexe actului medical.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău, în vederea finanţării şi
realizării în comun a proiectului „Consolidare şi modernizarea Depozit zonal Crucea
Roşie – Municipiul Bacău, Judeţul Bacău”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
16. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Universitatea
din Bacău – Facultatea de Ştiinţe, în vederea finanţării şi realizării în comun a
proiectului „Conferinţa Internaţională de Matematică şi Informatică 2009/International
Conference on Mathematics and Informatics 2009 (ICMI/2009)”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău, precum şi repartizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului
Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului de transport public
de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 01 iulie 2008 – 30
iunie 2011”.
Iniţiator: dl Silviu Bondor –vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
19. Diverse.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş vrea să vă spun două chestiuni legate de această
şedinţă: punctul 18 a sosit cu întârziere la mapele dumneavoastră, mai exact cu aproape
două ore în urmă, deoarece efectiv, până astăzi, ne-a luat mult timp mie şi domnilor
vicepreşedinţi, în special domnului vicepreşedinte Bondor, pentru a armoniza toţi agenţii
economici care prestează pe acest traseu şi să facem ca pe acest traseu să fie linişte şi
securitate pentru cetăţeni. Sperăm ca ceea ce am parafat astăzi, prin hârtiile pe care chiar
dânşii le-au semnat, să ducă la realizarea acestui deziderat mai vechi pe acest traseu. Ştiţi
bine că au fost intervenţii şi anul trecut în septembrie şi anul acesta, acum o lună sau două,
şi poate cu ocazia acestei hotărâri de Consiliu judeţean, începem o viaţă nouă pe acest
traseu. Dacă doriţi, putem amâna acest proiect pentru o şedinţă viitoare, dar dacă tot s-a
ajuns la nişă pe acest traseu, eu zic, că orice zi care trece este o zi pierdută. În al doilea
rând, ştiu că la şedinţa de astăzi au fost nişte observaţii din partea unor domni consilieri
legat de felul în care ajung materialele. Împreună am căzut de acord dinaintea sosirii crizei
financiare, ca materialele să vină pe format electronic şi mai puţin tipărit, aşa cum eram
obişnuiţi sau cum s-a practicat foarte mulţi ani. Unii ştiu să reclame în mod politicos, alţii
mai puţin politicos, dar să nu uităm că împreună am căzut de acord pe acest subiect şi ca să
împăcăm şi capra şi varza, aş propune ca doamna secretar al judeţului, în cursul zilei de
mâine sau poimâine să sune pe fiecare consilier judeţean în parte şi fiecare consilier
judeţean să opteze pentru varianta electronică sau varianta tipărită. Atunci vom avea o
variantă mixtă, şi materiale tipărite şi materiale pe suport electronic. Ca să nu mai fie întrun sens sau altul, doar tipărite sau electronic. Domnule Dogaru, puteţi obţine acest lucru, să
vă vină materialul listat.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi în forma prezentată.
Nefiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
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◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei extraordinare din data de 17 august 2009 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, 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 17 august 2009.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de
onoare al judeţului Bacău, Preafericitului Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş spune doar că în urmă cu două luni, sub preşedinţia
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc o şedinţă de lucru a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române şi una dintre hotărârile luate a fost şi cea de ridicare a Eparhiei
Romanului la rangul de Arhiepiscopie şi cu o titulatură pe care Bacăul şi toţi enoriaşii
judeţului Bacău o aştepta de mult, şi anume Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. Dacă nu
ar fi fost o solicitare mai veche a cetăţenilor din judeţul Bacău, a autorităţilor din judeţul
Bacău, de care ştiu şi eu de vreo 6-7 ani, probabil că nu ar trebui să treacă evidenţiat în
acest fel evenimentul. Dar având în vedere că ne-am dorit cu toţii de mulţi ani, şi cetăţenii,
şi autorităţile, să fie Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, şi acest lucru s-a întâmplat
aproape imediat după sosirea în fruntea Bisericii Ortodoxe Române a Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, cred că acest lucru este important. Asta pe lângă celelalte
argumente pe care dânsul le are prin personalitatea sa.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când va fi decernarea veţi fi înştiinţaţi cu toţii, aşa
cum am stabilit de comun acord, încă de la şedinţa de Consiliu judeţean trecut. S-ar putea
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să fie pe 13 septembrie, să vedem dacă va fi la Bacău sau la Roman, dar o să vă înştiinţăm
în timp util, astfel încât să vă faceţi programul în funcţie de acest eveniment.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a subvenţiilor pentru finanţarea actualizării Planurilor Urbanistice Generale şi
Regulamentelor aferente.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
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 Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice în
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 prezentată.
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 Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de
funcţii la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău şi la Ansamblul Folcloric „Busuiocul” Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am următoarea
informaţie de la fostul şi actualul preşedinte de Sindicat de la Filarmonică, şi anume faptul
că instrumentiştii şi personalul angajat pe bază de contract, primesc alt salariu faţă de
colegii lor de la Filarmonica din Iaşi şi Bucureşti. Întrebarea este, pentru ce până la ora
asta nu s-au aplicat prevederile ultimei legi, care este specific pentru salariaţii din acest
sector artistic, şi anume Legea 353/ 2007 şi se continuă salarizarea pe Legea 154/1991? Vă
mulţumesc.
♣ Dl Ambrosie Ionescu Pavel, director Filarmonica „M.Jora”: Noi suntem la
intersecţia a trei legi privind salarizarea: Legea nr.154, Ordonanţa nr.10 şi Ordonanţa de
Urgenţă nr.24. Legea specială pentru instituţiile de spectacole şi de concerte nr.353 care a
fost promulgată acum aproape 2 ani de zile, dar care nu este pusă în funcţiune decât în
anumite locuri, iniţial pentru faptul că nu erau norme metodologice, în momentul când au
apărut normele metodologice nu erau norme pentru respectivele compartimente, dirijori,
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orchestră şi aşa mai departe, astfel încât în anumite instituţii din ţară, probabil conducătorii
s-au dus la ordonatorii de credit şi au întrebat ce facem? Mergem mai departe cu această
lege sau nu? Şi probabil că li s-a răspuns da. În momentul respectiv au făcut evaluări, şi au
dat după posibilităţi la unii 20%, la unii 50%, unii 70% la respectivele instituţii. Vreau să
menţionez că respectarea în tocmai a prevederilor acestei legi speciale pentru Filarmonica
din Bacău, ar fi însemnat aproximativ, dublarea bugetului pentru instituţia noastră, lucru
care de altfel se apropie foarte mult de a treia lege de care vă spuneam, şi aceea este legea
unică a salarizării care urmează sperăm să se voteze în luna septembrie. Faptul că la
instituţia noastră nu s-a procedat în asemenea mod ca la celelalte instituţii, bănuiesc că este
şi datorită faptului că nu aveam, cred eu, din punct de vedere legal, dreptul să facem acest
lucru, în momentul în care tot Guvernul a mai dat o ordonanţă nr.41 în care spune: nu vă
mişcaţi, nu faceţi nici un fel de modificare, pentru că până la 31 decembrie veţi funcţiona
tot după vechea lege. Adică Legea nr.154 şi Ordonanţa nr.10. Eu nu ştiu cum celelalte
filarmonici au reuşit să aibă o altă salarizare în momentul de faţă, dar mi se pare puţin
straniu, ca în aceeaşi ţară să funcţioneze o lege în mod diferit în mai multe instituţii. Doar
nu este o lege pentru provincie sau regiune, este o lege pentru toată ţara. Bineînţeles că
această situaţie produce frustrări la nivelul instituţiei, aşa cum v-am mai spus. Cum în altă
parte este posibil şi la noi nu? Eu cred că din punctul nostru de vedere am procedat legal,
aşteptând să primim undă verde pentru trecerea la aceste legi. Dar rămâne nemulţumirea şi
frustrarea că în altă parte s-a realizat. Acum eu nu ştiu dacă cei de acolo vor da banii înapoi
sau vor rămâne aşa. Cam asta este situaţia.
♣ D-na Bogea Angela, director: Pentru ca să înţeleagă toţi consilierii, din luna iunie şi
până în luna august, am făcut zeci de simulări de aplicare a legii noi, a salarizării pentru
instituţiile de spectacol, şi vreau să vă spun că domnul director a spus că s-ar fi dublat
fondurile necesare pentru salarizare, dar eu vă spun că s-ar fi triplat. Cel mai mic salariu al
unui angajat care era plasator, ar fi avut 25 de milioane. S-au modificat treptele de
salarizare, sunt numai două trepte de salarizare, aveau numai o grilă minimă şi una
maximă, şi nu era aplicabil. Prevalându-ne de Ordonanţa nr.41, am considerat ca să rămână
aceeaşi formă de salarizare până la apariţia legii unice de salarizare. Dar vreau să
menţionez că cei de la Iaşi şi cei de la Ploieşti, sunt două sau trei instituţii, Bucureşti- ul nu
ştiu, are alt regim, este Teatrul Naţional, probabil au şi alte fonduri, dar Iaşul şi Ploieştiul
au aplicat parţial această lege pentru că ei au trecut salariaţii la cele două grile de
salarizare, dar le-au micşorat salariile cu un procent de 70-80%. Deci le-au dat un
coeficient de 70-80% pentru ca să le poată mări salariul respectiv cu care era încadrat
înainte, doar cu 10-15 procente. Au găsit o soluţie pe lângă lege să ştiţi. Deci noi nu am
vrut să riscăm, cel puţin din punctul meu de vedere atâta timp cât există Ordonanţa nr.41
care spune clar că salarizarea pentru instituţiile bugetare până la 31 decembrie rămân cu
ordonanţele în vigoare, aici la art.1 nu-mi dădea şi Legea nouă a instituţiilor de cultură şi
atunci eu sunt nevoită să aplic ultimul act normativ.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, eu am ridicat această problemă
pentru simplu motiv că un instrumentist la Bacău, exemplu un suflător are 1800 lei, şi
acelaşi suflător la Iaşi are 4400 lei. Deci pentru acest motiv este frustrarea lor. Iar acum am
înţeles explicaţiile, şi asta ca să nu credeţi că vin de "doru lelii" aici. Pentru că şi acesta de
la Bacău e suflător, şi cel de la Iaşi tot suflător. Acum depinde dacă mai poate trăi.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am memoria destul de bună, dar nu atât de bună cât
să-mi amintesc cine îl critica acum 3-4 luni pe domnul Ionescu, exact inversul acestei
situaţii. Că face risipă, că măreşte salariile, că nu ştiu ce şi nu ştiu cum. Aici a fost discuţia
în Consiliul judeţean. Acum dânsul s-a dovedit şi un apărător al legii şi al bugetului
instituţiei. Sigur că este frustrant când spui 4400 cu 1800 pentru respectivul care ia acum
1800 şi ar fi luat 4400 dacă era la Iaşi… numai pentru dânsul este frustrant această situaţie,
dar totuşi să păstrăm limitele. Şi cred că explicaţiile tehnice oferite au fost destul de
complete şi la obiect, ca să nu mai spun de economiile pe care trebuie să le facem.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Aş vrea să fac două precizări: Actualele reglementări,
nu încalcă legea în nici un fel. Deci avem acoperirea juridică că plăţile care se fac la ora
actuală conform statelor de funcţii este legală. Legea care reglementează instituţiile de
spectacol şi concerte nu s-a aplicat nicăieri în ţară. Restul sunt paleative care au fost găsite
în special la Bucureşti, dar este vorba de instituţii naţionale care apar direct în lege,
nominalizate, nu cum suntem noi. A doua problemă: domnul doctor are ce are cu suflătorii,
că a mai intervenit o dată, şi tot cu suflătorii, cu ceilalţi instrumentiştii nu are, la suflători
are dânsul probleme pentru că ţine şi de aspectul medical ca să spun aşa. Sunt reglementări
în lege în legătură cu aceste categorii, aşa cum sunt pentru balerini, aşa există şi pentru
pensii pentru suflători şi alte instrumente care presupune un grad mare de epuizare în timp.
De aceea, nu intrăm în contradicţie în nici un fel cu reglementările care sunt actuale. Iar
legea care a fost făcută pentru instituţiile de spectacol şi concerte, nu este vorba de o
dublare, este vorba de o triplare şi ceva a salariilor, iar dacă am lua la nivelul economiei
naţionale a instituţiilor bugetare, instituţiile de spectacol şi concerte, ar însemna pentru
bugetul Consiliului judeţean, nu un efort care nu ar putea fi suportat, ci imposibil de a fi
luat în discuţie. La Teatrul Bacovia din Bacău am studiat aplicarea legii, directorul
teatrului, ar trebui să aibă la ora actuală, şi s-a reglementat prin ordonanţă maxim 4800 lei,
ar trebui să aibă 180 000 lei directorul teatrului. Aceeaşi situaţie ar fi şi la filarmonică. Aici
nu este o chestiune numai de bani. Aici este şi o chestiune morală. După opinia mea nu
poate fi împărtăşită şi aplicată la ora actuală având în vedere situaţia care este pe plan
naţional. De aceea eu spun că este bine să putem să ne menţinem, în actualele condiţii în
acest an şi poate şi în anul viitor.
♣ Dl Ambrozie Ionescu Pavel, director Filarmonica „M.Jora”: Categoric că sunt
desemnat de Consiliul judeţean, şi în mod normal să apăr interesele Consiliului judeţean, în
acelaşi timp sunt coleg şi directorul orchestrei din Bacău, şi am destui colegi care au
speranţe şi doresc o viaţă mai bună. Pentru acest lucru, în nici un caz nu sunt fericit că
există o lege, nu ştiu cine a dat-o, dar în momentul când trebuie să fie aplicată vedem că
sunt prea mari salariile care ar trebui să le luăm. Ori cei care dau legile să se uite mai bine
sau să analizeze mai bine atunci când dau legile, ori atunci când se aprobă o lege să se dea
pentru toate categoriile şi pentru toate instituţiile. Or fi paleative la Iaşi şi la Cluj, dar pe
această lege specială pentru că nu puteau da altă lege, domnule Enăşoae! Deci nu ştiu cum
au făcut, ideea este că au dat. Eu aş fi foarte fericit să putem trece anul cu bine, pentru că,
mai avem încă trei luni de zile şi deocamdată nu avem acoperirea financiară pentru aceste
trei luni de zile, dar în acelaşi timp aş fi foarte fericit să fie odată foarte clar, după care lege
a salarizării suntem şi noi remuneraţi. Pentru că de aici se nasc tot felul de discuţii şi tot
felul de nedumeriri ale colectivului de muncă din instituţii. Bineînţeles că noi ne vom
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continua activitatea, fără să ne gândim la sutele de milioane de care spune domnul consilier
Enăşoae că o să ne revină, pentru că în nici un caz nu va fi aşa. Cel mai mare salariu va fi
de 4300 la un instrumentist categoria I. Directorul probabil că ar fi avut cu 50% sporul de
conducere. Deci vreo 7000 lei. Atât. Mulţumesc.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Vreau să fac doar o completare: Noi trebuie
să facem corelarea între legea care prevede că acestea sunt instituţii de spectacole, şi legea
salarizării în instituţiile de spectacol. Din păcate sau din nefericire pentru noi, instituţiile de
spectacol înseamnă să realizeze venituri extrem de mari ca să-şi poată acoperi aceste
salarii. Ori noi ştim foarte bine care sunt veniturile pe care le realizează instituţiile noastre
de spectacol, şi mă refer la Filarmonică, unde veniturile sunt foarte mici. Dacă am aplica
legea numai pe ideea că este instituţie de spectacol şi trebuie să-şi aplice salariile din ce
câştigă din spectacole, înseamnă că intră în faliment şi mâine o închidem. Deci în condiţiile
acestea, soluţia găsită este firească şi este normal să fie aşa, ca noi să sprijinim în
continuare funcţionarea acestor instituţii care sunt în subordinea noastră, să le asigurăm un
minim de funcţionare, şi trebuie să ne pliem pe situaţia care există. Da. Dacă Filarmonica
realiza venituri extrem de mari, am putea spune, domnule, dăm salarii după veniturile pe
care le realizează! Ori veniturile le ştim care sunt. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim şi noi pentru intervenţie. Cred că lucrurile
sunt lămurite.
Nemaifiind 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 Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la
Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
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 Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei
de şedinţă a preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor şi secretarului Comisiei pentru
protecţia copilului.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea lungimilor drumurilor şi a
inventarelor podurilor şi podeţelor aflate în proprietatea publică a Judeţului Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
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 Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operativ
de acţiune pentru combaterea înzăpezirii, a poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene aflate
în administrarea Consiliului Judeţean Bacău pentru iarna 2009-2010.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
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 Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor de frecvenţă
pentru cursurile Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău în anul şcolar 2009-2010.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
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 Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea unui membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Oprişan Vasile, şef al Inspectoratului de Poliţie Bacău: Domnule preşedinte,
stimaţi domni consilieri, stimaţi invitaţi, sunt un vechi colaborator al dumneavoastră. După
cum ştiţi, am mai participat la multe şedinţe ale Consiliului judeţean, unde au fost luate o
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serie de hotărâri benefice pentru poliţie cât şi pentru cetăţenii judeţului Bacău. De fiecare
dată, Consiliul judeţean, prin intermediul ATOP-ului, a sprijinit Poliţia pentru a-şi
îndeplini în condiţii bune sarcinile care îi revin. Aici aş aminti că Poliţia a fost dotată cu
două autoturisme în anul 2006, un proiect făcut în colaborare cu dumneavoastră, a
reabilitat şapte posturi de poliţie, pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă şi viaţă a
poliţiştilor, şi sper ca şi în continuare să ne sprijiniţi pentru a asigura aceleaşi condiţii de
muncă şi viaţă a cetăţenilor, de muncă şi viaţă a poliţiştilor şi mie îmi revine sarcina,
împreună cu colegii mei, să asigurăm un climat de ordine şi siguranţă cetăţenilor judeţului
Bacău. Eu vă mulţumesc pentru votul şi încrederea acordată, şi sper să nu dezamăgesc pe
nimeni. Vă mulţumesc.
◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu
companiile Baran România şi Laurus Medical în vederea realizării unui studiu pentru
planificarea şi dezvoltarea unui nou centru de oncologie în judeţul Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, îmi permit să încep cu a critica
fostul guvern, pentru că nu a realizat obiectivul care s-a propus şi noi am hotărât în
Consiliul judeţean să avem o hotărâre privind construirea unui nou centru de oncologie în
Bacău. Constat că acelaşi lucru se perpetuă şi acum, astfel încât principala sursă de
finanţare a acestui centru de oncologie absolut necesar, nu mai vine din bugetul centralizat
şi trebuie să se găsească alte forme dacă se doreşte, şi dacă este voinţă politică locală şi
centrală. Ca şi rândul trecut, îmbrăţişez orice formă care poate să demareze această lucrare
şi sunt conştient că aceasta se ridică la un cost destul de mare, dar pun două întrebări:
Dacă acest studiu de fezabilitate pentru care noi astăzi aprobăm o sumă, va rămâne numai
un înscris pe hârtie, sau îşi are o continuitate viabilă şi se materializează pe final cu ceea ce
doresc cei din societatea cu care facem această asociere? Asta este prima întrebare. A doua
problemă, mi-am permis în nume propriu să mă duc în secţia de oncologie, atât în
oncologie medicală cât şi la cobalto-terapie şi să invit la această şedinţă pe medicii şefi.
Îmi pare rău că nu au venit, motivaţia am să o aflu, mai târziu, şi atunci îmi permit să-l
întreb pe domnul manager Stoica, dacă această firmă a consultat şi specialiştii noştri locali,
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de ceea ce este absolut stringent necesar, pentru nevoile, capacităţile, şi abilităţile gradului
de încadrare ca funcţie a Spitalului Judeţean Bacău? Aş atrage atenţia că pentru un anumit
sector şi anume terapia cu radiaţii sau alte forme nu este la îndemâna oricui şi pentru
aceasta comunitatea europeană impune nişte norme deosebit de severe. Şi aş vrea fără să
supăr pe nimeni, ca cei care vor duce negocierile mai departe, să atenţioneze, partenerii că
achiziţiile pentru astfel de aparatură, să fie conforme, cu cerinţele comunităţii europene, şi
să aibă posibilitatea să fie agreată, şi să primească avizele de funcţionare a organelor
abilitate din România. Pentru că, domnule preşedinte şi domnilor colegi, în spitalele de pe
teritoriul României, se află foarte multe instrumente, aparate, de terapii de tot felul care nu
pot fi puse în funcţiune pentru că nu au aceste avize locale ale guvernului României. Şi miaş permite să sugerez domnului manager ca această iniţiativă să nu fie abandonată pe
parcurs, să facă toate diligenţele necesare şi să o ducă la bun sfârşit în mandatul său de
manager. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O intervenţie în continuarea celei pe care aţi avut-o
şi continuarea la ceea ce vă spun şi eu, şi toţi consilierii de altfel, fac doar precizarea că
acest material este absolut necesar, pentru a vedea în ce situaţie suntem şi îl vom avea
undeva în luna decembrie şi vom avea timp să-l studiem foarte bine. El este foarte
important pentru partenerul cu care colaborăm. Foarte bună precizarea cu fostul
dumneavoastră guvern şi cu actualul nostru guvern, al tuturor. Eu vă mărturisesc că am
avut o discuţie cu ministrul sănătăţii undeva la începutul lunii august şi iarăşi era în stadiul
de proiect. Am întrebat, când secţia de oncologie la Bacău? Am primit un răspuns care nu
mi-a dat nici un fel de încredere, şi tocmai de asta nu spunem că vom face centru de
oncologie cu israelienii sau cu nu ştiu cine, sau din banii noştri sau doar din banii lor. Aşa
cum spuneam şi atunci este un instrument de lucru în primul rând pentru dânşii, pentru că
va fundamenta nivelul investiţiei, care este unul foarte ridicat, şi ştiţi că aparatura în
domeniul oncologiei este extrem de scumpă, şi le va oferi şi lor dimensiunea acestei
afaceri, pentru că ei vor dori să facă şi o afacere bineînţeles. Şi sper ca până atunci
guvernul Boc care face şi lucruri bune şi lucruri rele, să se ţină de cuvânt şi să dea drumul
la Legea parteneriatului public-privat. Această Lege a parteneriatului public-privat, este
foarte utilă autorităţilor locale, corecte şi oneste. Doamna secretar îmi spune că este
abrogată. Sigur că dacă-i abrogată, că dacă nu era abrogată lucram cu ea la Aeroport. La
Aeroport am făcut un fel de struţo-cămilă, concesionare de lucrări de servicii publice astfel
încât să fim într-un cadru legal. Eu sper ca până la sfârşitul anului această lege a celor trei
"P" cum ştie toată lumea, să apară, şi dacă avem acea lege, avem acest studiu fundamentat,
vom discuta mai mulţi cu această companie din Israel, şi sper să găsim soluţia mixtă astfel
încât să realizăm acest centru de oncologie. Este nevoie de acest studiu. Noi riscăm, să
cheltuim 15 mii de euro, pe înţelesul tuturor, dar să avem un document foarte bine
fu n d m
a entat şi putem sista discuţiile cu partea din Israel, sau să ne con tin uăm cu alţii.
Important este să vedem care este dimensiunea pe aria unei asemenea investiţii, inclusiv
aparatură, ce putem noi duce, ce pot duce dânşii, şi poate găsim formula de succes astfel
încât să realizăm acest obiectiv pe care cred că toţi consilierii judeţeni din 1992 încoace şi-l
doresc. Sunt unii care din păcate îşi doresc mai mult decât alţii pentru că au avut şi
necazuri din cauza acestei boli. Da. Eu constat doar un consens pe acest subiect. Sigur că
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vom consulta şi managerul spitalului şi consilierii judeţeni cu pregătire medicală să fie
consultaţi, în parcursul acestor 8 săptămâni. Consultarea nu o excludem.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Mai am o precizare de făcut, pentru colegii care cunosc
situaţia îmi cer scuze, iar pentru cei care nu o cunosc, s-a pus problema într-un parteneriat
ca acesta, a eficienţei şi a profitului. Vreau să spun, că, conform directivelor europene şi a
politicii naţionale, problema oncologiei este prin program naţional bugetar din fondul
central. Costă foarte mult, şi vreau să spun că o singură şedinţă uneori de tratament ajunge
la un miliard de lei vechi. Deci cu alte cuvinte, sursa de finanţare este asigurată, spre
deosebire de Aeroportul unde stăteam dacă vin sau nu vin pasagerii pe navă, aici sigur
obiectul muncii, bolnavii oncologici sunt. Deci nu se pune problema că nu poate fi rentabil
un astfel de proiect. De asta am spus că trebuie să fie voinţă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Voinţa va fi la noi în momentul în care israelienii ne
vor spune cât pot investi. Şi partea care nu o pot investi până la determinarea acestui
studiu, va trebui să o acoperim, sau nu, să vedem. Atenţie. Startarea acestui studiu de
fezabilitate nu exclude varianta ca Guvernul României şi Ministerul Sănătăţii să ne ofere o
surpriză plăcută. Doamne ajută! Şi atunci am risca 15 mii de euro şi să se facă clinica. Dar
aşa păstrăm opţiunile deschise ca să spun aşa.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate
◄ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unei
contraexpertize pentru evaluarea cabinetelor medicale care fac obiectul OUG nr.68/2008
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţi conexe actului medical.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este o discuţie mai veche, s-a realizat o primă
expertiză în urma contractului din 3 martie 2008 cu CONTEXPERT Bacău, s-a făcut
evaluarea acestor spaţii, au fost înştiinţaţi asupra preţurilor rezultate pentru fiecare bun
imobil evaluat şi concesionarea acestor cabinete medicale, au fost înregistrate aici văd o
serie de contestaţii şi eu cred că este o serie completă cred, că au fost contestaţii în
proporţie de 99,99%, titularii cabinetelor medicale au contestat valoarea ca fiind exagerată,
în comparaţie cu preţurile de pe piaţa imobiliară, care se află pe un trend descendent
respectiv preţul de pornire în euro/mp, este prea mare în comparaţie cu valoarea în euro/mp
la construcţiile noi. Consecinţa cea mai firească a acestui demers, este să solicităm o
contraexpertiză, o contra evaluare şi cu amândouă documentele împreună să luăm o
decizie. Eu cred că dacă toţi au contestat acest document, probabil că au şi puţină dreptate,
şi atunci, ar trebui să susţinem o nouă evaluare să vedem exact unde se află valoarea
acestor cabinete medicale.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
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♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: O întrebare: Dacă reevaluarea va fi mai mare? Pentru
că este posibil, se stabileşte o altă instituţie, sau se optează pentru altcineva, şi reevaluarea
efectiv, duce la un preţ mai mare. Ce se întâmplă în această situaţie? Mergem iar în
continuare cu contestaţii, din nou o luăm de la început? Ce facem?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să fim mai aproape de adevăr, dacă pot să spun
aşa, şi împreună vom decide.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Pentru că altfel ar fi însemnat că noi prin proiect şi mai
ales prin expunerea de motive, sugerăm celui care va face contraexpertiza că preţul trebuie
să fie mai mic.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu neapărat. De ce?
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Aşa reiese din expunerea de motive.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La şedinţa precedentă s-a solicitat o contra evaluare la
una alt obiectiv şi din transparenţă sigur că vom face această evaluare, tocmai pentru a fi
mai aproape de adevăr. Ne va costa mai mult un demers în instanţă decât o nouă evaluare.
Am văzut această disponibilitate din partea tuturor consilierilor, de a-i sprijini pe aceşti
medici care fac medicină socială. Eu cred că fac medicină socială şi încă o dată, eu sunt
partizanul de a cumpăra la preţul pieţei, nu la preţuri mici, doar pentru că vindem noi din
domeniul public al Consiliului judeţean, astfel încât dânşii să îşi permită în acest context
economic contractarea unui credit pentru modernizarea acestor cabinete. Ştiţi foarte bine că
pentru noi nu a fost niciodată o prioritate modernizarea acestor cabinete din banii
Consiliului judeţean, pentru că au fost alte probleme stringente în judeţ. Vrem să susţinem
aceşti medici care fac medicină socială şi să le vindem aceste cabinete, dar să le vindem la
preţul pieţei, nici mai mult, nici mai puţin, numai că înregistrând atâtea contestaţii e clar că
avem o problemă, de fapt evaluatorul, Cont-Expert.
♣ D-na Stângă Elena, preşedinte Colegiul Medicilor: Noi am discutat cu alţi
evaluatori despre metoda folosită în această evaluare şi toţi cu care am discutat au fost de
acord că metoda a fost incorectă, pentru că nu există o piaţă de spaţii cu destinaţia de
cabinete medicale, nu s-au mai vândut cabinete medicale, iar ei au folosit metoda
comparaţiei. Au fost făcute comparaţii cu spaţiile care au destinaţia de restaurante, de sedii
de bancă, ceea ce s-a concluzionat că nu era corect. Era nevoie de o evaluare prin metoda
costurilor, de aceea ar fi bine dacă s-ar putea discuta cu evaluatorul, pentru că nu poate fi o
valoare mai mare dacă se face prin metoda costurilor.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, eu cunosc reţinerea, pentru că s-a
discutat de mult despre vânzarea acestor cabinete către medici şi tehnicienii stomatologi.
Vreau să asigur pe colegii mei că nici un coleg de al meu, medic nu va face acolo un butic
sau o crâşmă. Este imposibil, pentru că dacă vă uitaţi pe harta Bacăului veţi vedea că
majoritatea cabinetelor sunt situate în instituţii şi sunt comasate, sunt mai multe în aceeaşi
locaţie. Nu poate cineva să facă butic, iar celălalt să aibă cabinet medical, iar Inspecţia de
Stat să îi mai dea şi aviz. Trebuie să facă toţi butic. Mai este o problemă, marea majoritate
a medicilor ţin la profesia lor, vor să o practice, pentru că dacă vroiau să se facă oameni de
afaceri, făceau altceva. Problema evaluării trebuie extrasă în context clar, pentru că
medicina este un act social, este un act care este făcut pentru serviciul public, inclusiv
terenul aferent pentru libera circulaţie. Deci nu poate avea acelaşi preţ ca la o unitate
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comercială, de agrement, de aceea îmbrăţişez ceea ce colegii mei medici au remarcat, că
preţurile sunt exagerate. A doua problemă, trebuie să ţinem cont de câteva lucruri, marea
majoritate a colegilor noştri din medicina primară sunt oameni trecuţi de decada a treia. Ei
sigur îşi doresc să profeseze în continuare într-un loc sigur, dar să li se creeze condiţii, să
poată avea şi resursa, să mai ia un credit, să poată moderniza cabinetul, pentru că libera
concurenţă sigur vine şi îşi va spune cuvântul. Dacă noi îi înglobăm de la început, să le
cerem o sumă pe locaţie, ce mai facem cu restul? Cred că nu ar fi nici o aberaţie din punct
de vedere legal dacă se face la justa valoare o apreciere, în contextul dat, al activităţii
medicale.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este un cântar foarte sensibil cu care noi trebuie să
lucrăm pe acest subiect, pentru că pe de o parte trebuie să valorificăm cât mai eficient
domeniul public, iar pe de altă parte, vrem să susţinem medicii care fac medicină socială şi
suntem siguri că nu vor vinde aceste spaţii ca să facă buticuri sau restaurante. Eu zic că
legea ne permite, ne sugerează domnişoara secretar, să furnizăm metoda cu care firma de
evaluare să lucreze, şi să nu mai fie metoda comparaţiei, cea care a generat aceste preţuri
total nerealiste şi să preluăm această metoda a costurilor. lucrăm
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Mai devreme domnul consilier Ichim, a sugerat că
necesitatea achiziţionării acestor spaţii de către medici, rezidă din necesitatea de
capitalizare. Eu propun o metodă mult mai simplă. În general valoarea reală de piaţă sau
valoarea reală a unui activ, o dă evaluarea unei bănci, care bancă poate spune că îţi poate
da un credit pe acest activ, pentru că el valorează atât. Atunci dispare această discuţie
referitoare la valoare de investiţie şi valoarea de piaţă. Trebuie să fim foarte atenţi, pentru
că dacă noi reuşim să stabilim prin metoda costurilor o valoare de piaţă "X" şi la o lună de
zile proprietarul după ce o achită, se duce la bancă şi obţine un credit de "2X" sau "X+5",
intrăm într-o zonă sensibilă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu şi dacă acel medic garantează cu altceva decât
spaţiul.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Eu vorbesc de valoarea pe care reuşeşte să o pună pentru
capitalizare. Deci dacă el cumpără cu un miliard şi îl pune la bancă cu două miliarde peste
o lună de zile, atunci avem o problemă. În această situaţie eu vreau să spun public, că nu
voi vota aşa ceva niciodată. Ar trebui să mutăm chestia aceasta în zona băncilor, este cel
mai fezabil. Banca atât oferă credit pentru acest spaţiu, iar aceasta este valoarea reală. Dacă
vând pe piaţă un activ care valorează 2 miliarde cu un miliard, eu am văzut o mulţime de
dosare penale.
♣ Dl Benea Dra goş, preşedinte: Domnule consilier, de acord. Şi noi vrem să ne
protejăm, tocmai de aceea domnişoara secretar a venit şi mi-a spus că putem aproba
metoda prin care să se aprecieze aceste spaţii.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Atât am avut de spus, a nu se înţelege că sunt împotriva
acestui proiect.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este o protecţie în plus pentru domeniul public şi
fiecare consilier judeţean, dar nu vreau să fie o frână pentru medici. Domnişoara secretar sa dus să aducă articolul de lege care ne permite să sugerăm metoda utilizată. Propun să
suspendăm puţin discuţiile la acest proiect şi să mergem la următorul punct din ordinea de
zi.
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◄ Se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului
Bacău cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău, în vederea
finanţării şi realizării în comun a proiectului „Consolidare şi modernizarea Depozit zonal
Crucea Roşie – Municipiul Bacău, Judeţul Bacău”.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 16 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului
Judeţean Bacău cu Universitatea din Bacău – Facultatea de Ştiinţe, în vederea finanţării şi
realizării în comun a proiectului „Conferinţa Internaţională de Matematică şi Informatică
2009/International Conference on Mathematics and Informatics 2009 (ICMI/2009)”.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Aş veni cu o propunere, ca cei care organizează această
manifestare să studieze posibilitatea introducerii în denumirea ei a numelui lui "Gheorghe
Vrânceanu". Argumente sunt pentru că este băcăuan, este profesor recunoscut, venit cu
modificări în matematica generală. S-ar putea studia această posibilitate, ca această
manifestare să se numească Conferinţa internaţională de Matematică şi Informatică
"Gheorghe Vrânceanu".
♣ Dl Benea Dra goş, preşedinte: Căutam paralele cu alte domenii, se poate face
această modificare? Este totuşi Conferinţă internaţională de Matematică ce se desfăşoară în
diverse locaţii de la an la an. Nu este naţională, e internaţională. Anul trecut unde s-a ţinut,
domnule profesor? Tot la Bacău? La Bacău!
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Este organizată de Universitate şi aici se ţine.
Participarea este internaţională.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Atunci se poate, dacă e la îndemâna Universităţii din
Bacău. Propunerea este ca manifestarea din acest an să se desfăşoare sub patronajul lui
"Gheorghe Vrânceanu".
♣ Dl Cauţiş Vasile, consilier: Dacă îmi permiteţi, legat de propunerea domnului
Enăşoae, cunosc foarte bine ideea de a rememora personalitatea lui Gheorghe Vrânceanu,
recunoscut pe plan mondial. Să ştiţi că este de ani de zile. Mai mult, după câte ştiu eu şi
anul trecut s-a încercat a se organiza manifestaţii, numai că este foarte greu. Ideea de a
dedica manifestarea lui Gheorghe Vrânceanu, cred că este binevenită. Dar eu zic că nu este
suficient, eu aş zice ca Universitatea să poarte numele acesta. Apoi acest sprijin pe care îl
dă Consiliul judeţean, dacă se aprobă hotărârea, trebuie să constituie o mândrie, prin faptul
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că la nivelul Universităţii Bacău există un colectiv de profesori de matematică, de profesori
universitari de înaltă ţinută. Îl cunosc pe domnul profesor Belceanu care are relaţii cu
profesori de matematică din Japonia, Coreea, plus mulţi alţii. Contribuţia pe care noi o
aducem, eu zic că este o satisfacţie, iar matematica, aşa cum este pentru mulţi dintre noi,
neînţeleasă, devine o chestiune deosebită.
♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: Doar o singură precizare: acest concurs internaţional
se organizează la iniţiativa catedrei de matematică a Universităţii din Bacău. Cei de acolo
îşi doresc ca manifestarea să se organizeze numai la Bacău, dar mai multe lucruri vă poate
spune domnul profesor Tălmaciu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Rugămintea este ca anul acesta să mergem noi, dar la
anul să ne înlocuiască cu alţii, mai revenim peste doi ani.
♣ Dl Tălmaciu Mihai, decanul Facultăţii de Ştiinţe: Conferinţa este internaţională, iar
participanţii sunt din peste 20 de ţări. Deja şi-au anunţat prezenţa o parte din ei, avem la
manifestare academicieni, printre care domnul Solomon Marcu, doamna Radomiron din
Iaşi, domnul Constantin Corduneanu care este şi cetăţean american, domnul Ioan Tomescu.
În calitatea mea de decan, am ţinut să invit şi colegi din ţară şi vreau să vă spun că vin vreo
doi prorectori de la Braşov şi de la Târgu Mureş, decani de la Cluj Napoca, de la
Timişo ara, d e la Craiova. Este o arecum o tradiţie. Acu m trei an i am av ut o astfel d e
conferinţă, mai mică, acum doi ani a fost o conferinţă naţională dedicată profesorului
Valeriu Popa, iar anul trecut am fost co-organizatori împreună cu Societatea de Matematică
din România al celui de-al 12-lea Congres de matematică din România, unde s-a sărbătorit
şi domnul academician Gheorghe Vrânceanu. Vreau să vă spun că domnul academician
Radu Milon este un copil profesional al domnului academician Radu Milon, iar anul trecut
am fost în satul lui natal, deci ne cunoaştem foarte bine. Noi suntem deschişi la orice.
Vreau să vă mai spun că mai sunt o mulţime de academicieni, cum ar fi domnul profesor
Solomon Marcus care este băcăuan de al nostru. Mulţumesc mult pentru sprijin.
Mulţumesc pentru tot.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Ştiţi foarte bine că sunt adeptul tractării imaginii
judeţului, şi a oricărui eveniment din judeţul Bacău de către personalităţi care au fost date
de acest judeţ. Exemplu este "Aeroportul Internaţional", Albumul "Mărturisiri", şi mai pot
veni şi cu altele. Propunerea este foarte bună. Care este cel mai important matematician
recunoscut de lumea academică, să-i spunem internaţională născut în judeţul Bacău?
Solomon Marcus sau Gheorghe Vrânceanu? Amândoi sunt la fel şi nu putem face o
deosebire. Sau putem? Probabil nu putem stabili acum. Ideea este foarte bună, dar
problema este să ne punem de acord. Sau nici unu sau amândoi!
♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: Sunt la fel de buni amândoi dar să nu uităm că unul
dintre ei nu mai este în viaţă iar, celălalt încă mai trăieşte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi atunci pe care îl alegem?
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: A doua problemă, Academicianul Solomon Marcus,
face literatură matematică. Semiotic. Iar Vrânceanu este matematician.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pe mulţi ne-aţi băgat în ceaţă oricum. Nu am fost un
fan al matematicii, dar oricum ne-aţi băgat în ceaţă. Dar totuşi care este? Care e numărul
unu? Există un număr unu. Vrânceanu? Domnul Tălmaciu confirmaţi pe Gheorghe
Vrânceanu?
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♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: Eu am convingerea că fostul meu profesor
academicianul Solomon Marcus, ar fi încântat să ştie că numele acestui concurs va fi a lui
Gheorghe Vrânceanu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Am înţeles. Corect. Domnul profesor Tălmaciu,
dacă vreţi să mergem mai departe cu susţinerea acestui eveniment, trebuie să preluaţi
propunerea şi să adaptaţi toate materialele. Sper să nu fi startat. Da. Deci supun aprobării
proiectul în forma prezentată cu menţiunea că această conferinţă se va numi Gheorghe
Vrânceanu şi repet, vă rog să adaptaţi toate materialele astfel încât consilierii care vor
participa la aceste lucrări, pentru că sunt convins că vor veni şi din Consiliul judeţean să
constate cu plăcere acest lucru.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Legat tot de tema aceasta, mi-a spus acum domnul
profesor universitar Tălmaciu, că profesorul Valeriu Popa, o somitate băcăuană în
domeniul matematicii zic eu, are o invitaţie, (şi dacă greşesc vă rog să mă corectaţi
domnule profesor), în Coreea să prezinte o lucrare. Din cauza banilor nu reuşeşte să ajungă
acolo. Dacă este ceva adevărat, supun atenţiei dumneavoastră, poate îi dăm un sprijin
financiar ca nu persoana domniei sale, a domnului profesor Popa, ci acea lucrare să fie
susţinută aşa cum o ştiu eu, de către profesorul Popa.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul
domnului consilier Enăşoae şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 17 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al Consiliului Judeţean Bacău, precum şi repartizarea unor sume din Fondul de rezervă
bugetară al Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
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 Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
„Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru
perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie 2011”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest proiect l-am supus aprobării, deşi el a ajuns
acum două ore la mapă. Am recunoscut acest lucru de la început. Proiectul de hotărâre dat
spre aprobare are drept consecinţă şi rămânerea fără obiect a acţiunii din dosarul 892/2009
aflat pe rolul Tribunalului Bacău, prin care SC DRAGOLIV SERVICE contesta
prevederile HCJ din 22.09.2008. Cu alte cuvinte, decât un război drept, mai degrabă o pace
strâmbă. Sper să fie şi de durată şi bineînţeles cu ţintă directă şi finală siguranţa cetăţenilor
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în trafic, pentru că aceste scandaluri care au fost generate de acea hotărâre, au pus în
pericol uneori şi securitatea cetăţenilor a pasagerilor.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Eu aş completa cu următorul lucru, şi v-aş
contrazice puţin domnule preşedinte. De fapt asta este o pace sigură şi vă asigur că este
aşa, pentru că în afară de faptul că s-a reuşit eliminarea unui proces pe rol unde Consiliului
judeţean i se cerea daune materiale, Consiliul judeţean se şi protejează de eventualele
procese care pot să vină de la diverse firme nemulţumite. Pentru că înainte de a vă propune
dumneavoastră aceste schimbări, le luăm acordul scris pe mulţumirile fiecăruia. Şi atunci,
ne şi protejăm şi de asta am vrut să vă completez că este o pace sigură domnule preşedinte.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Este o pace sigură, totuşi aici în protocolul care a
semnat DRAGOLIV-ul spune destul de clar că nu este de acord cu un punct din protocolul
pe care l-au semnat, punctul 3. Care nu este pacea sigură, pentru că s-ar putea ca mâine
poimâine s-ar putea să iasă scandal.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Vă trimit la program şi punctul 3 îl găsiţi exact
cum l-a cerut DRAGOLIV-ul de comun acord cu LORTRANS-ul. Verificaţi tabelul.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deci, până la urmă au căzut la pace cu LORTRANSul?
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Deci, ce este în program este exact cu ce n-a căzut
de acord DRAGOLIV-ul. Ora 15,00, ora de plecare dacă verificaţi, LORTRANS-ul
primeşte ca să fie de acord deci nu este motiv de pace nesigură cum sugeraţi
dumneavoastră.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deci, a acceptat LORTRANS-ul varianta!
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Da. Pe altă portiţă primită în schimb.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Revin la cabinetele medicale, dar aş vrea să propun şi
nu aş vrea să sperie pe nimeni (inclusiv doamna doctor Stângă), să propun amânarea până
la prima şedinţă, poate fi şi o extraordinară pe acest subiect, pentru că textul de Lege pe
care l-a adus doamna secretar este bun, dar ca să-l prezint eu acum şi să-l îmbrăţişăm cu
toţii, mi se pare uşor exagerat. Aşa că mai prudent şi mai constructiv pentru un
deznodământ fericit al acestei probleme a cabinetelor medicale, ar fi amânarea şi
completarea acestui proiect de hotărâre cu textul de lege care ne permite impunerea
criteriului de evaluare. Este aici art.7 din ordonanţa 68 şi îl veţi vedea şi în viitoarea
expunere de motive, care spune: "Evaluatorul, prin raportul de evaluare, stabileşte
valoarea spaţiului medical şi a terenului aferent la preţul de piaţă pentru imobilele
respective pe baza indicatorilor de piaţă, (deci nimic până aici de obiectat) şi a criteriilor
de evaluare acceptate de comun acord". (de comun acord cu noi), deci dacă noi sugerăm şi
cădem de acord cu evaluatorul că se poate lua metoda costurilor în calcul, se poate evalua
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după metoda costurilor. Nu vreau ca intervenţia domnului consilier Şapcă, de altfel
pertinentă şi obiectivă sunt convins, să funcţioneze ca un drob de sare. Este clar. Trebuie să
protejăm domeniul public şi cu întregul Consiliu judeţean, dar dacă avem soluţia şi
posibilitatea să ajutăm medicii de familie, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să o
facem. Şi cel mai prudent şi eficient este, să amânăm 10-15 zile, până când vom avea o
şedinţă extraordinară sau ordinară a Consiliului judeţean.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, dacă tot se amână,
mi-aş permite să vă aduc la cunoştinţă sau să fac o mică sinteză la discuţiile care au avut
loc la comisia de sănătate pe acest subiect. Sigur că sunt două probleme interesante aici.
Problema economică: având în vedere dinamica pieţei imobiliare acest lucru ar avantaja
oarecum medicii şi nu ar fi lucru cel mai rău, având în vedere activitatea medicilor de
familie care implică şi o componentă serioasă socială. Dar cel mai important lucru, cu care
majoritatea colegilor din comisia de sănătate au fost de acord, a fost cel legat de garantarea
domeniului de activitatea acestor spaţii. Altfel spus, cred că noi o să facem o propunere să
introducem un articol suplimentar. Nu punem la îndoială buna credinţă a medicilor,
dimpotrivă, cred că nu ar deranja pe nimeni dacă impunem suplimentar ca aceste spaţii să
rămână definitiv cu domeniu de activitate medicină de familie. În felul acesta vom avea
garanţia că vom avea cabinete medicale şi peste un an, şi peste cinci ani şi peste douăzeci
de ani. Asta a fost temerea care s-a discutat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, s-a mai discutat. Ştiţi că acest subiect se discută
din 2006 în Consiliul judeţean. Art.10 din ordonanţa 68 alin.2 spune că: Imobilele
dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau
folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii
medicale şi/sau a activităţilor conexe actului medical. Deci, noi putem completa hotărârea,
dar deja este text de lege care este mai puternic decât hotărârea noastră de Consiliu
judeţean. Şi haideţi să le dăm şi credit că sunt doctori care vor să facă medicină până la
sfârşitul vieţii şi nu ca pe nişte samsari care cum au pus mâna pe cabinet îl şi vând să facă
nu ştiu ce… nici nu-mi dau seama ce pot să facă acolo. Realist vorbind nici nu-mi dau
seama de potenţialul cumpărător ce poate să facă acolo. Birou? Nu-mi dau seama. Haideţi
să-i privim ca medici de bună credinţă care vor să cumpere la preţul pieţei, la preţ real care
vor să investească în aceste cabinete în care noi nu am investit, şi să nu-i privim ca pe nişte
samsari repet.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu. Nu, cred că, cuvântul este prea dur. Nu i-a privit
nimeni ca pe nişte samsari.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi dacă vând? Dacă le vând imediat după ce le
cumpără. Ştiţi că asta era temerea, iar discuţia era din 2006, şi s-a blocat mult timp această
iniţiativă tocmai din cauza acestui pretext inventat. Că domnule, le iau şi le vând şi n-o să
mai fie act medical acolo. Înţelegeţi? I-am privit, i-am privit ca pe nişte samsari, noi între
noi, nu toţi. Nu am spus că toţi. Asta este realitatea. Avem aici şi suntem restanţi într-un fel
faţă de ei şi putem recupera timpul pierdut, şi de asta propun această amânare de 10-15
zile, doamna doctor Stângă, nu cred că este vreo problemă. Ce sunt 10 zile faţă de 3 ani?
Aproape nimic. Da. O să reluăm acest proiect la următoarea şedinţă şi sunt convins că vom
lămuri şi aspectul ridicat de domnul consilier Şapcă. La punctul de „Diverse” dacă sunt
intervenţii:
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♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Aş dori domnule preşedinte să supun atenţiei atât
consiliului cât şi dumneavoastră personal, venirea mea din nou la comisia juridică prin
schimb cu doamna consilier Biri dacă sunteţi de acord. Atât.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, doamna consilier Biri Daniela acţionează la
comisia juridică şi dumneavoastră la învăţământ, deci faceţi rocada? Cine este de acord cu
această propunere?
Se supune la vot propunerea domnului consilier Cautiş Vasile şi se aprobă în
unanimitate.
Nemaifiind alte intervenţii, la punctul „Diverse” domnul preşedinte Benea Dragoş
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 31 august
2009, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Dragoş BENEA

Elena Cătălina ZARĂ

C.N./ C.D./ 1 ex.
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