CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 25.03.2016, 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.88 din 21.03.2016 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 36 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 32 absentând motivat
domnul vicepreşedinte Năstasă Claudiu, doamna consilier Dinu Ioana, doamna
consilier Mârtz Carmen şi domnul consilier Bostan Ionel-Gabriel.
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,
stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului județean pe luna
martie, o şedință programată într-un loc mai special - Mănăstirea „Adormirea
Maicii Domnului” din comuna Răchitoasa. Aşa cum am discutat în luna noiembrie
parcă, la şedința din luna noiembrie, am promis că vom veni aici. Nu este o idee
originală sau o locație originală, este pur şi simplu un semn de apreciere şi de
respect față de eforturile care s-au făcut de a moderniza acest lăcaş. 5 milioane de
euro fonduri europene, pentru modernizarea acestui monument istoric, este o sumă
impresionantă. Am dimensiunea sumelor pe fonduri europene şi vă spun, că ce s-a
realizat aici, este un lucru demn de toată aprecierea şi cred că sunt în asentimentul
tuturor. Ordinea de zi a şedinței Consiliului Județean, nu este una foarte încărcată,
ea mai mult este încărcată de simbolistică şi semnificații şi sigur, că până să
intrăm în ordinea de zi, în primul rând, aş vrea să ținem un moment de reculegere
în memoria cetățeanului de onoare al județului Bacău, academicianul Solomon
Marcus. După aceea părintele Iftimie, vrea să țină un pic de rugăciune şi să ne
spună câteva lucruri despre locație, povestea acestui loc, iar după finalizarea
şedinței de consiliu județean, să facem un tur al obiectivului, al Mănăstirii
„Adormirea Maicii Domnului”, să vedem ce s-a modernizat cu aproape 5 milioane
de euro fonduri europene. Nici n-am vrut să precizez de contribuția Consiliului
județean, ea este una foarte mică, 1%, dar, el a venit la timp şi le mulțumesc tuturor
celor care s-au implicat în acest lucru, pentru că fără acest efort, nu s-ar fi
încununat munca în principal a celui din stânga mea, părintele Iftimie, părintele
stareț, căruia am să-i predau microfonul după ce vom ține un moment de
reculegere repet, în memoria academicianului Solomon Marcus cetățean de onoare
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al județului Bacău. (Se ţine un moment de reculegere). Mulțumesc. Părinte stareț,
vă dau cuvântul.
♣ Părintele Iftimie, starețul mănăstirii: Domnule preşedinte, domnilor
consilieri, stimați invitați, domnule primar, bine ați venit la Mănăstirea „Adormirea
Maicii Domnului” din Răchitoasa. Domnule preşedinte, după cum aţi spus, acest
proiect a fost realizat cu fonduri europene de aproape 5 milioane de euro. Este un
monument de categoria A, de o importanță națională. Biserica a fost construită în
anul 1697, zidurile în anul 1704 iar, clădirile din incintă în jurul anilor 1739. Nu vă
mai rețin atenția, poate ştiți câte ceva de cum s-a implementat acest proiect, cum sa ajuns, nu a fost uşor, însă Dumnezeu ne-a ajutat şi iată că s-a reînființat
mănăstirea în ani de zile, care pe timpuri ea a fost azil de bătrâni. Vreau să vă
mulțumesc cu această ocazie pentru dragostea care ați arătat-o față de Mănăstirea
noastră, atunci când am primit acel ajutor financiar, care a fost de real folos pentru
că în cadrul proiectului nu am avut dotări pentru ansamblul mănăstiresc şi de aceea
vă spun încă o dată, că din tot sufletul, vă mulțumesc. Nu vreau să vă mai rețin
atenția, aş vrea să facem o mică rugăciune înainte de a începe şedința de consiliu:
„Împărate Ceresc mângâietorule, duhul adevărului cel ce pretutindenea eşti
şi pe toate le împlineşti, vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă vino şi te
sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte
Bunule sufletele noastre. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea
şi în vecii vecilor Amin. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte
pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri Domne Iisuse Hristoase şi Dumnezeul
nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin”. Bine ați venit, dau cuvântul domnului
preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulțumesc părintelui stareț, nu vreau să
începem şedința până nu menționez şi faptul… şi îi mulțumim domnului primar
Ivanciu Ovidiu gazda noastră, pentru că este primarul comunei Răchitoasa şi
vreau să menționez că în Răchitoasa, zilele acestea s-a recepționat un obiectiv
foarte important, şcoala din Burdusaci, realizată pe programul național de
dezvoltare locală, un obiectiv destinat educației, iar în primăvara acestui an, ar
trebui să înceapă şi cu siguranță vor începe lucrările, la drumul comunal 49
Burdusaci, un drum important pentru comuna Răchitoasa, tot pe programul național
de dezvoltare locală, drumul comunal în valoare de aproape 1 milion de euro,
şcoala aproape 500 de mii de euro, investiții în infrastructură, investiții în educație
şi să nu bagatelizăm şi să nu luăm peste picior aceste investiții din fonduri
europene, în acest monument istoric. Important este de subliniat şi menționat şi
apreciat, eforturile celor din această comună, care au adus investiții, iată însumate
de aproape 7 milioane de euro în acest colț din sud - estul județului Bacău. Sigur că
nu se va opri nimeni aici, dar sunt câteva investiții aş spune fără precedent, pentru
comuna Răchitoasa şi nu cred că greşesc. Intrăm în ordinea de zi după care avem
promisiunea părintelui stareț că ne va însoți într-un tur al Mănăstirii „Adormirea
Micii Domnului” .
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1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 24.02.2016;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la
unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău și aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea donării unor bunuri către Arhiepiscopia
Romanului și Bacăului;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru
activități nonprofit de interes public județean;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Inspectoratul Școlar
Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Olimpiada
Națională de Chimie, Bacău, 2016 - ediție jubiliară”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării parteneriatului cu
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului
”Centrul Europe Direct Bacău”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul Execuție lucrări de RK Stația de aer comprimat și distribuție până la
clădiri – Spitalul Județean de Urgență Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de
transport rutier;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.187/2012 cu modificările
și completările ulterioare;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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11. Diverse.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire 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 al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din 24 februarie 2016.
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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii la unele instituţii publice aflate în subordinea
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 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului
de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău și aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bacău;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna Bogea este aici, să răspundă la
eventualele intervenții.
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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea donării unor
bunuri către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului;
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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.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mărturisesc că în ultimul timp, în
ultimele luni, n-aş spune ultimul an, am văzut nişte dezbateri şi discuții foarte
neprincipiale şi extrem de subiective legate de sprijinul acordat cultelor, sprijinul
acordat bisericii, în detrimentul altor obiective. Eu vorbesc în numele Consiliului
județean şi în numele instituției pe care o conduc, evident şi sigur, că în proiectul de
aici, este încă un proiect prin care susținem Catedrala. Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului, a solicitat şi am să revin asupra acestor dezbateri, a solicitat, astfel, prin
donația unor elemente de eşafodaj, care au fost folosite la lucrările de construcție a
Catedralei „Înălțarea Domnului”. Este o solicitare oficială din partea
Arhiepiscopiei. Elementele de eşafodaj au fost procurate în anii 2001-2004 şi sunt
înregistrate ca mijloc fix, în evidența compartimentului de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Bacău. Astfel cum consemnează şi comisia de inventariere, în
rapoartele făcute cu ocazia inventarierilor anuale, datorită ciclurilor de utilizare la
care au fost supuse în perioada 2001-2015, o parte din aceste elemente de eşafodaj,
sunt deteriorate în proporție de aproximativ 40%. Facem precizarea că ținând cont
de stadiul fizic de execuție la obiectivul de investiții de la Catedrala Ortodoxă
"Înălțarea Domnului” Bacău, respectiv finalizarea tencuielilor interioare,
elementele de eşafodaj, folosite pentru realizarea structurii de rezistență şi schelelor
de lucru pentru finisaje exterioare şi interioare, nu mai sunt necesare în continuare.
Probabil că Arhiepiscopia le va folosi la modernizarea altor obiective. Este un lucru
absolut firesc, atâta timp cât ele nu mai sunt utile investiției în derulare. Corect,
doamna Gireadă?
♣ Dna Gireadă Cornelia, director executiv: Da.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun, revenim cu ce am început. Noi,
Consiliul județean, ştiți foarte bine că avem acest obiectiv din anii 90 şi l-am
susținut în funcție… nici n-am deschis bugetul cu Catedrala Ortodoxă, nici nu l-am
închis. Am respectat şi am tratat acest obiectiv, ca pe un obiectiv important al unui
județ în care peste 80% din populație este de religie ortodoxă. Nici un alt obiectiv
de investiție al Consiliului județean, în toți aceşti ani, nu a fost pus sub semnul
întrebării, sau nu a fost întârziat din cauza sumelor sau investițiilor alocate în acest
obiectiv, pe care cu toții l-am considerat, cu toţii nu spun numai la acest Consiliu
județean cei care suntem astăzi în funcție, ci şi în precedentele mandate, cu toții am
considerat un obiectiv important şi un obiectiv pe care Consiliul județean, trebuie
să-l ducă la capăt. Când îl va finaliza,… numai bunul Dumnezeu ştie, sau funcție de
alocările care vor fi şi funcție de dezvoltarea acestui județ, cert este că, subliniez
încă o dată, nici un alt obiectiv fie din infrastructură, fie din sănătate, nu a fost
întârziat sau periclitat de sumele alocate la Catedrala Ortodoxă şi ar fi păcat ca
lideri de opinie mai mari, sau mai mici, politici sau nepolitici, să înceapă să
privească cu echivoc, cu sfială şi cu neîncredere, susținerea acestui obiectiv mai
departe. Consiliul județean, subliniez încă o dată, a alocat sume de-a lungul anilor
pentru Catedrala Ortodoxă, la fel a susținut obiective ale bisericii catolice, catedrala
5

din centrul municipiului Bacău şi obiectivul în care suntem astăzi aici, motivat
dacă mai e nevoie să mai spun încă o dată, de faptul că 1% totuşi, doar 50 de mii
de euro lângă 5 milioane de euro, reprezintă o sumă mică şi pentru un obiectiv,
monument istoric şi modernizare din fonduri europene, mi se pare un gest absolut
normal. Deci, e bine să ştiți aceste lucruri şi e bine să ştiți, că nici nu am pus pe
primul loc aceste obiective, nici pe ultimul loc, dar ele trebuie respectate la
adevărata lor valoare şi spirituală şi nespirituală dacă doriți, iar eu cred că
indiferent cine va avea vreodată în decizie alocare de sume către aceste obiective,
nu va fi influențat de opinii care apar funcție de cum se mişcă anumite rețele de
socializare.
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea finanțărilor
nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean;
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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului
Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea
proiectului ”Olimpiada Națională de Chimie, Bacău, 2016 - ediție jubiliară”;
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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării
parteneriatului cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării
proiectului ,,Centrul Europe Direct Bacău”;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este un proiect mai vechi al Consiliului
județean de prin 2009, pe care este bine să-l continuăm cu Universitatea ,,Vasile
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Alecsandri”. Şi-a atins țintele şi obiectivele propuse în fiecare an. Dacă sunt
observaţii?
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Trăiesc cu vii emoții această prezentare a
proiectului şi îmi aduc aminte că de câțiva ani, tot discutăm şi aprobăm cu
satisfacție acest proiect. După cum sunt eu informat, an de an, valoarea proiectului
creşte şi calitatea sa şi participarea studenților şi nu numai a studenților, este mult
mai numeroasă. Poate să confirme şi doamna profesor Cmeciu coordonatoarea
acestui proiect, care a căpătat experienţă şi nu ne va dezamăgi, dacă aprobăm acest
proiect.
♣ Dna Marchiş Ana, consilier: Atât vreau să spun, că am fost prezentă la
ediția acestui proiect de anul trecut şi am fost surprinsă de modul serios, cum a fost
organizată şi susținută această acțiune, de aceea susțin cu toată tăria să fim de
acord să se continue acest proiect, iar Consiliul județean să fie partener la această
activitate în cadrul acestui proiect cu totul şi cu totul deosebit.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, mulțumesc. Dacă mai sunt observaţii?
Trebuie să observați că la PSD sunt trei cadre didactice nu e puțin lucru şi trebuie
subliniat acest aspect, poate se inspiră şi alții. Domnul Mihăilă ați luat vreo gradație
şi nu ştim noi?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Sunt şi cadru activ.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, am înțeles. Deci care era scorul, 3 la 1
sau 3 la 0?.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: E mult mai categoric.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: 3 la 0. Mai categoric de 3 la 0…Dar cred că o
să ne contraziceți la următoarea listă, la următorul consiliu județean. Dacă nu mai
sunt observaţii, supun aprobării acest proiect. Astăzi nu ne certăm domnule
Mihăilă, astăzi este “Buna Vestire” îmi pare rău că nu am propus alte proiecte.
♣ Dna Cmeciu Doina, profesor universitar: Domnule preşedinte, domnule
vicepreşedinte, domnilor consilieri, aş vrea să vă mulțumesc pentru toată încrederea
pe care ne-o acordați pentru acest proiect. Vreau să vă spun că proiectul este
apreciat nu numai la nivel național, am primit premii pentru acest proiect şi la nivel
de comisie europeană la Bruxelles. Ni se cer materiale privind activitatea
partenerului nostru respectiv a dumneavoastră, iar noi le-am postat toate pe diverse
canale de socializare, iar pentru acest lucru, vreau să vă mulțumesc încă o dată în
numele echipei proiectului, cât şi în numele conducerii Universității ,,Vasile
Alecsandri”. Mulțumesc încă o dată.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulțumim şi noi doamnei profesoare Cmeciu
şi doresc mult succes în derularea proiectului.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
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indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Execuție lucrări de RK Stația de
aer comprimat și distribuție până la clădiri – Spitalul Județean de Urgență 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 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea licențelor
de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale unor operatori de transport rutier;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul vicepreşedinte Năstase care lipseşte
motivat astăzi, a pregătit cele două proiecte de hotărâre care vizează transportul
local.
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
prezentată şi se aprobă în unanimitate.

proiectul de hotărâre în forma

◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Dragoş Benea
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea
Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean,
pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău
nr.187/2012 cu modificările și 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
prezentată şi se aprobă în unanimitate.

proiectul de hotărâre în forma

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă la punctul „Diverse” sunt intervenții?
♣ Dl Olteanu Cezar, consilier: Domnule preşedinte, doamnelor si domnilor
consilieri, intervenția mea are ca scop prezentarea unor propuneri de implicare a
județului Bacău, într-o colaborare cu românii din Basarabia. Trebuie să remarc
faptul că locul în care ne desfăşurăm şedința ne ajută pentru că făceam constatarea
când părintele ne prezenta lăcaşul, atunci când s-a pus piatra de temelie a acestui
lăcaş, Basarabia era pământ românesc, era parte a Moldovei. Ştim foarte bine că la
1812 era stăpânită de ruşi. Peste două zile, pe 27 martie 1918, se vor împlini 98 de
ani de când la Chişinău a avut loc un eveniment istoric care va însemna începutul
formării României Mari.
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În acea zi Sfatul Ţării vota Unirea Basarabiei cu Regatul României şi punea
capăt unei stăpâniri ruseşti de 106 ani. Timp de 22 de ani, Unirea cu România a
ferit Basarabia de războiul civil rus, de tragediile colectivizării, ale înfometării, ale
« terorii roșii » dezlănțuită de organele represive bolsevice și ale
deportărilor către Gulag. Din păcate, după al doilea Război Mondial, Basarabia a
fost ruptă din trupul Ţării Mamă şi de atunci frații noştri basarabeni, au fost supuşi
unei politici diabolice de îndoctrinare pentru a-i determina să uite şi să-şi renege
statutul de români. Destrămarea imperiului sovietic, a creat oportunitatea întoarcerii
Basarabiei la Patria Mamă, dar din diverse motive, obiective şi subiective,
momentul a fost ratat fapt ce a menținut românii despărțiți de Prut. Cu toate
acestea, în ciuda zecilor de ani de politici de deznaționalizare, basarabenii nu şi-au
pierdut speranța de a se uni cu țara şi a continua să lupte pentru acest deziderat.
Printr-o întâmplare fericită, nu întâmplătoare cred, de mult am venit în contact cu
câțiva activişti ai Platformei Acțiunea 2012 şi am aflat că sub acest nume, activează
o coaliție de organizații non-guvernamentale și grupuri de inițiativă, care susțin
unirea Republicii Moldova cu România și militează pentru realizarea obiectivului
generațiilor trecute, prezente și viitoare, de regăsire a românilor de pe cele două
maluri ale Prutului în cadrul aceluiași stat. Misiunea Platformei Unioniste Acțiunea
2012, constă în sensibilizarea opiniei publice și a factorilor decizionali de pe
ambele maluri ale Prutului cu privire la necesitatea reîntregirii naționale. Orice bun
român cunoaște, că ,,unde-i unul nu-i putere”, dar ,,unde-s doi puterea crește”.
Organizațiile cuprinse în Platforma Unionistă Acțiunea 2012 au misiunea de a
reaminti, inclusiv organismelor internaționale, că unirea României cu Republica
Moldova este firească și incontestabil legitimă. Aceasta va fi realizată în cadrul
constituțional și al dreptului internațional, prin refacerea unității ultimei națiuni
europene care a fost divizată împotriva voinței sale ca și consecință a celui de-al
Doilea Război Mondial și al Războiului Rece. Pentru îndeplinirea misiunii,
activiştii, ”Acțiunea 2012” au imaginat o multitudine de acțiuni şi proiecte care se
adresează tuturor românilor oriunde s-ar afla. Convins că şi noi băcăuanii putem si
trebuie să ne implicăm pentru realizarea unirii românilor de pe malurile Prutului,
am identificat două proiecte pe care vi le supun atentiei dumneavoastră intitulate:
,,Susținem infrățirile dintre localități din România si Moldova” şi “Cunoaste-ți
țara”. Pentru ca acordurile de înfrățire contribuie la apropierea celor două state,
creând beneficii și proiecte utile pentru comunitățile lor, iar până la începutul
anului 2016 s-au perfectat numai 187 de înfrățiri între localitățile din România și
Republica Moldova, între acestea regăsindu-se doar 15 județe, s-a inițiat acest
proiect de încurajare şi facilitare a înfrățirilor între entități administrative
corespondente. Acțiunea 2012 , în urma consultării unor analize și studii efectuate
de specialiști în domeniul dezvoltării comunitare, a făcut propuneri de înfrățiri
pentru fiecare din județele României, care nu au realizat un astfel de acord. Astfel,
propunerea de înfrățire pentru județul Bacău, este Raionul Rezina.
Într-o primă etapă a proiectului, pe 10 aprilie, la Palatul Parlamentului va
avea loc “Conferiţa reprezentanţilor comunităţilor locale din România şi
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Republica Moldova”, moment destinat stabilirii primelor contacte între
reprezentanții care au răspuns propunerilor de înfrățire şi dezbaterii problemelor
specifice colaborărilor transfrontaliere.
“Cunoaşte-ți țara” , este un proiect ce-şi propune să ofere cât mai multor
români din Basarabia, posibilitatea de a vizita Ţara-Mamă .
Prin acest proiect se urmăreşte răsturnarea convingerilor formate de
propaganda şi manipularea antiromânească în peste 200 de ani, politică de stat,
educație sau mass-media.
Aşa după cum se vede în pliantul de prezentare a acțiunii, necesitățile
implementării proiectului, sunt foarte modeste presupunând resurse financiare
reduse dar cu efecte incomensurabile.
Doamnelor si domnilor consilieri, având în vedere cele prezentate, vă rog
analizați propunerea mea de implicare a Județului Bacău, în proiectele prezentate
şi în eventualitatea susținerii, vă propun să mandatăm conducerea executivă, pentru
începerea demersurilor necesare. Mulțumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, mandatăm dar mai putem avea răbdare 23 luni şi madatăm noul an al conducerii, sau noul executiv, sau un nou format al
consiliului județean.
♣ Dl Olteanu Cezar, consilier: V-am spus, în 10 aprilie, ar trebui să meargă o
delegație la Palatul Parlamentului, să se întâlnească cu cei de la raionul Rezina
dacă sunteți de acord. Procedurile sunt lungi, dumneavoastră decideți.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Care e rugămintea dumneavoastră? să
mergem noi executivul la acea întâlnire?! E o problemă, cu acea acțiune vă spun
sigur. Iar eu de mobilizat primarii pentru aşa ceva nu mă apuc să fac.
♣ Dl Olteanu Cezar, consilier: Nu am cerut mobilizarea primarilor. Noi
consiliul județean, un reprezentant al consiliului județean, să participe la acea
acțiune.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Motivat de faptul că…Eu vă spun oficial,
motivat de faptul că strategia de înfrățire a Consiliului Județean Bacău, este bine să
o discutăm în iunie-iulie. Fie că vorbim de spațiul estic, fie că vorbim de spaţiul
vestic, vă propun să amânăm acest lucru pentru luna iunie-iulie. Şi mai mult nu vă
spun. Şi nu pot să vă spun. Şi o să înțelegeți şi… asta este. Nu toate acțiunile care
au pus tricolorul în față, au şi girul statului român şi tot aşa. Şi cu asta basta. Dacă
vreți mergeți dumneavoastră, eu nu merg la acea acțiune.
♣ Dl Olteanu Cezar, consilier: Eu vreau să particip. Vreau să merg în
Basarabia, care vor să se înfrăţească cu noi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Foarte bine. Semnalele Consiliului județean
şi ale mele, le veți vedea foarte clare vis-a-vis de Basarabia, dar nu vis-a-vis de
această acțiune. Dar nu vreau să intru în amănunte.
♣ Dl Olteanu Cezar, consilier: Şi în legătură cu celălalt proiect „Cunoaşte-ți
Ţara” al doilea proiect? Putem să ne implicăm în acest proiect?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sigur că da.
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♣ Dl Olteanu Cezar, consilier: El presupune gratuități la muzee, monumente,
sau cazări în condiții modeste la cămine studențeşti, manifestări culturale.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să vorbesc cu domnul vicepreşedinte
Năstase să preia toate ideile dumneavoastră şi să implementăm în toate instituțiile
de cultură ale Consiliului județean, ca să participăm la acest proiect. Evident fără
probleme.
Bun. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, vă mulțumesc pentru
participarea la şedință şi urăm succes în primul rând părintelui stareț, îl felicităm
încă o dată şi cred că marea majoritate dintre noi, probabil vom fi şi la sfințire pe
22 mai, iar administrației locale de aici, primar, viceprimar, domnul Ivanciu,
domnul Moraru, le dorim mult succes în tot ceea ce şi-au propus şi sunt convins,
că în următorii ani vor realiza mai mult decât au realizat în ultimii ani. Vă
mulțumesc, o zi bună în continuare, iar părintele stareț ne va însoți să facem turul
Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”.
◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de
25.03.2016, pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit,
Consilier, Nicoleta Ciulină
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