CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 28 decembrie 2006, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.106 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, prin Dispoziţia nr. 309 din 22.12.2006 a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa
locală.
Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 36 de consilieri,
absentând motivat domnul consilier Drăgănuţă Constantin.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♠ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri
permiteţi să încep şedinţa ordinară, să dau citire ordinii de zi :
1. Aprobarea procesului verbal a şedinţei extraordinare din 07 decembrie 2006.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile speciale oferite
utilizatorilor de Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza" Bacău pentru anul fiscal 2007.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere pentru Sala "Ateneu" a
Filarmonicii "Mihail Jora" Bacău şi a taxelor de intrare la spectacol pentru anul 2007.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
4. Proiect de hotărâre privind nivelul taxelor pentru vizitarea muzeelor şi Casei
Memoriale "Nicu Enea" din cadrul Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru anul 2007 la
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "I. Borcea" Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
6. Proiect de hotărâre privind nivelul tarifelor pentru serviciile prestate în domeniul
protecţiei plantelor în anul 2007.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău şi a bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale pe anul 2006.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri şi acţiuni de protecţie
civilă şi a planului de măsuri şi acţiuni de apărare împotriva incendiilor la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " Maior Constantin Ene" al judeţului Bacău
în anul 2007.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru activităţile desfăşurate de
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău pentru anul fiscal 2007.
Iniţiator: d-na Bogea Angela - vicepreşedinte Cons. Jud. Bacău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul >PARCARE AUTO-AEROPORT BACĂU< faza studiu de fezabilitate.
Iniţiator: d-na Bogea Angela - vicepreşedinte Cons. Jud. Bacău
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul >Tablou electric de distribuţie TGD-AEROPORT BACĂU< faza studiu
de fezabilitate.
Iniţiator: d-na Bogea Angela- vicepreşedinte Cons. Jud. Bacău
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul >Tablou electric balizaj TGJT 1.1-AEROPORT BACĂU<- faza studiu de
fezabilitate. .
Iniţiator: d-na. Angela Bogea - vicepreşedinte Cons. Jud. Bacău
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al
judeţului Bacău şi din administrarea Consiliului Judeţean Bacău, în domeniul public
al statului şi administrarea Curţii de Conturi a României.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului de
Administraţie al Asociaţiei "ZONA METROPOLITANĂ BACĂU", precum şi
aprobarea nominalizării reprezentantului Consiliului Judeţean Bacău din aparatul de
specialitate al acestuia ca membru în Comitetul Tehnic al asociaţiei.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de licitaţie în vederea
angajării unui consultant care să furnizeze servicii financiare, juridice şi tehnice
pentru pregătirea şi executarea procedurii de licitaţie în vederea modernizării şi
operării Aeroportului Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării stagiilor de practică ce urmează
a fi efectuate de reprezentanţii Consiliului Judeţean Bacău în cadrul Biroului de
Reprezentare al UNCJR la Bruxelles în perioada ianuarie- decembrie 2007.
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Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte Cons. Jud. Bacău
17. Raport privind activitatea desfăşurată de preşedintele Consiliului Judeţean Bacău
în anul 2006.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte Cons. Jud. Bacău
18. Diverse.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vreau să vă anunţ, că este posibil ca astăzi să
mai avem o şedinţă extraordinară după ora 16,00 ca urmare a unui fax venit aseară de
la Ministerul Sănătăţii Publice, adresat preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, care îi
voi da citire acum: '' Având în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programul
de Guvernare 2005-2008, la capitolul Sănătate, Ministerul Sănătăţii Publice a hotărât
demararea procedurilor pentru construirea şi dotarea "la cheie" a unor spitale
regionale şi judeţene de urgenţă. Conform celor prezentate vă solicităm urgentarea
demersurilor necesare stabilirii destinaţiei terenului identificat, în baza protocolului
asumat de către părţile implicate, în vederea construirii unui spital judeţean de
urgenţă. În acest sens vă rugăm să identificaţi soluţiile necesare astfel încât la data de
29.12.2006, MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE să deţină Hotărârea Consiliului
Judeţean cu privire la destinaţia terenului pe care se va construi unitatea
spitalicească, precum şi documentaţia aferentă. Cu deosebită consideraţie, Ministrul
Sănătăţii Publice EUGEN NICOLAESCU.
Deci va trebui să transmitem un teren care în acest moment nu-l avem. Am înţeles că
acest teren a fost identificat şi există în proprietatea domeniului public al Consiliului
local Bacău, undeva în zona de pe Calea Romanului în spatele societăţii Frutex, un
teren de aproximativ 3,5 ha teren pe care Consiliul Local ni-l va da astăzi, în şedinţa
ordinară pe care o au la ora 14, urmând ca noi, după această şedinţă ordinară a lor, să
luăm la cunoştinţă şi să preluăm acest teren, să încheiem protocolul cu Consiliul Local
şi să înaintăm documentaţia la Ministerul Sănătăţii Publice. Până terminăm şedinţa,
sper să vă anunţ şi ora pentru şedinţa extraordinară. Probabil ora 16,30-17,00., astfel
încât mâine să plece documentaţia. Sigur este o surpriză ca şi timp în care a venit
această documentaţie, dar este o surpriză plăcută şi trebuie reacţionat aşa cum am
reacţionat de cele mai multe ori. Eu am şi informat Consiliul Local, am şi trimis acest
fax Consiliului Local Bacău, ei ştiau despre această problemă, sper ca în şedinţa care o
au astăzi la ora 14,00 să ne dea acest teren noi să-l preluăm prin şedinţă extraordinară,
şi să transmitem documentaţia solicitată de Ministrul Sănătăţii Publice. În altă ordine
de idei, am depus la mapele dumneavoastră o documentaţie legată de interpelarea
domnului consilier Bunea Cristian din şedinţa precedentă. Trebuie să recunosc că am
avut o reacţie puţin exagerată faţă de cele prezentate de dânsul. Ce am avut de spus am
spus acolo în documentaţie, acolo este ataşat şi raportul comisiei pe care
dumneavoastră aţi votat-o şi aţi fost şi la faţa locului, este şi punctul de vedere al
Serviciului judeţean de drumuri, este şi punctul de vedere personal, este şi declaraţia
celor implicaţi acolo. Dacă mai sunt întrebări vă stau la dispoziţie.
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte o scurtă intervenţie aş avea visa-vis de adresa venită din partea Ministerului Sănătăţii. Ne-a luat într-adevăr prin
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surprindere, dar este o surpriză foarte plăcută, se ştia că o să se facă 20 de spitale
judeţene. Vis-a- vis de locaţie, întâmplător eu cunosc zona acolo în spate la Fructex.
Este o zonă foarte frământată şi este într-o zonă inundabilă. Dacă s-ar putea să se
analizeze astăzi în consiliul local, ca să se găsească o altă locaţie pe măsura unui spital
judeţean, m-aş gândi la cele 60 de ha preluate de la armată, unde se face centrul
expoziţional, având în vedere că este în partea de nord a municipiului, cred că mult mai
bine ar îmbrăca zona, şi căile de acces ar fi mult mai bune.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Singura problemă este legată de presiunea
timpului. Deci această locaţie a fost studiată (din câte am înţeles) de firma de
proiectare ce a câştigat licitaţia organizată de minister, a avut o întâlnire la nivelul
primăriei, la nivel de sănătate publică, am înţeles că a căzut de acord pe această
locaţie, care este terenul Consiliului Local Bacău. Dacă voi propune o altă locaţie în
şedinţa Consiliului local de astăzi, risc o amânare şi ar putea compromite acest proiect,
pentru că termenul limită de depunere a solicitării este 29. 12. 2006. Hârtia a venit
aseară şi astăzi am găsit-o la mapă. Nu ştiu ce vom face, dacă propunem asta
Consiliului local Bacău,.... nu ştiu care va fi reacţia în consiliu?!
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Le sugeraţi, pentru că nu ştiu ce posibilităţi sunt de
schimbare ulterioară a locaţiei. Să nu fie mult mai greu să schimbi locaţia ulterior. Şi
atunci să se analizeze mai profund astfel încât să dăm o locaţie care ar rezolva
problema.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru locaţia de pe Calea Romanului există şi o
oarecare documentaţie făcută. Putem merge împreună în consiliul local la ora 14, şi să
prezentăm problema. Vă mărturisesc că dacă am avea mai mult timp la dispoziţie chiar
aş fi de acord cu propunerea dumneavoastră, dar având termenul extrem de scurt, nu
cred că mai putem să cuplăm la această propunere. Merg să vă susţin ca şi consilier
judeţean dar nu cred că mai avem condiţiile obiective să realizăm propunerea
dumneavoastră. Probabil că şi Consiliul local are o altă gândire pe acea zonă. Zona
terenurilor de la armată am înţeles, este pentru locuinţe, stadion. Nu este în competenţa
mea să mă bag peste Consiliul local şi să propun o altă zonă. Noi trebuie să le cerem
acest teren şi să ni-l dea astăzi. Ei sigur ne vor răspunde că au o altă gândire pe zona
gării.
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Propunerea este bună dar mă gândesc că atâta timp
cât nu există un pasaj de cale ferată pentru eventualele urgenţe, deci este o variantă
peste mână.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Corect şi acesta este un alt element pe care nu
l-am avut în calcul.
♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Mai există un impediment. Acolo în zona aceea
este aeroportul. Se ştie că în prezent unităţile aceste medicale, au condiţiile legate de
zgomot. Eu nu cred că va fi acceptată de specialiştii din domeniul sănătăţii, un pasaj de
trecere a avioanelor pentru a construi o unitate de sănătate publică.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corectă şi observaţia domnului consilier Bontaş.
Deci domnule consilier Chiriac mai rămâneţi cu această propunere?
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Asta este o motivaţie serioasă pentru că este pe
culoarul de zbor al avioanelor. Nici nu ştiu dacă se permite în zona aceea, locuinţe
peste un anumit nivel de înălţime, pentru că s-au oprit deja nişte investiţii datorită
acestui motiv. Da acesta este într-adevăr un motiv foarte serios.
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♣ D-na Lungu Tudoriţa, consilier: Domnule preşedinte, cred că vom avea până la
ora 14 un studiu dacă este sau nu zonă inundabilă acolo, şi probabil depăşim acest
subiect. Am trimis deja pe cineva acolo să facă un studiu şi vom şti exact.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumim pentru solicitudine. Sper ca până la
terminarea şedinţei de astăzi să vă anunţ ora când ne vom re-întâlni. Eu zic că astăzi ca
să nu mai lungim până mâine. Mai facem un efort de un sfert de oră şi ne revedem
astăzi.
◄ Nemaifiind observaţii, se trece la primul punct de pe ordinea de zi
Aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 07 decembrie 2006, şi se dă
cuvântul domnului secretar cu delegaţie Fantaza Ciprian.
♣ D-l Fantaza Ciprian, secretar cu delegaţie: Potrivit prevederilor art.45 alin.(3)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată, înaintea
fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util, procesul-verbal
al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare. Având în vedere
prevederile mai sus menţionate, rugăm pe dl preşedinte să supună spre aprobare
procesul verbal al şedinţei Consiliului judeţean Bacău din data de 07.12. 2006.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la procesul verbal prezentat.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar cu
delegaţie Fantaza Ciprian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile speciale oferite utilizatorilor de
Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza" Bacău pentru anul fiscal 2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar cu
delegaţie Fantaza Ciprian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere pentru Sala "Ateneu" a Filarmonicii
"Mihail Jora" Bacău şi a taxelor de intrare la spectacol pentru anul 2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar cu
delegaţie Fantaza Ciprian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind nivelul taxelor pentru vizitarea muzeelor şi Casei Memoriale "Nicu
Enea" din cadrul Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar cu
delegaţie Fantaza Ciprian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru anul 2007 la Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii "I. Borcea" Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar cu
delegaţie Fantaza Ciprian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind nivelul tarifelor pentru serviciile prestate în domeniul protecţiei
plantelor în anul 2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Preţurile includ TVA sau nu?
♣ Dl Fantaza Ciprian, secretar cu delegaţie: La această întrebare v-ar putea
răspunde domnul director Nemţeanu de la protecţia plantelor.
♣ Dl Nemţeanu Marius, director protecţia plantelor: Da, preţurile includ TVA.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai eram eu dator cu o precizare cu tarifele la
drumurile judeţene. Abia zilele acestea s-a adjudecat expertul care va face acea
fundamentare solicitată în urma adresei ROMTELECOM. Când expertul va începe
treaba, va fi adusă şi la cunoştinţa comisiei de urbanism pentru a începe şi discuţiile cu
ROMTELECOM-ul şi să aprobăm tarifele la drumurile judeţene în luna ianuarie.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.

6

◄ Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău şi a bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2006.
♣ D-na Olga Hăineală, director: Aş dori să fac menţiunea că hotărârea Guvernului
1823 apărută astăzi care face referire la alocarea de fonduri pentru judeţul Bacău, la
momentul când noi am făcut proiectul de hotărâre sumele erau comunicate
Ministerului Finanţelor pentru a fi transmise judeţului Bacău. Noi am solicitat 8
miliarde cinci sute, şi ni s-au dat prin hotărâre numai 7 miliarde cinci sute astfel încât
materialul pe care îl prezint suportă modificările în consecinţă.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea planului de măsuri şi acţiuni de protecţie civilă şi a planului
de măsuri şi acţiuni de apărare împotriva incendiilor la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă " Maior Constantin Ene" al judeţului Bacău în anul 2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind stabilirea taxelor pentru activităţile desfăşurate de aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău pentru anul fiscal 2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
>PARCARE AUTO-AEROPORT BACĂU< faza studiu de fezabilitate.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul >Tablou
electric de distribuţie TGD-AEROPORT BACĂU< faza studiu de fezabilitate.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
Cornelia Gireadă pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul >Tablou electric
balizaj TGJT 1.1-AEROPORT BACĂU< -faza studiu de fezabilitate. .
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei director
Zară Elena-Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Bacău şi din
administrarea Consiliului Judeţean Bacău, în domeniul public al statului şi
administrarea Curţii de Conturi a României
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
◄ Înainte de a se trece la punctul 14 din ordinea de zi, domnul consilier Enăşoae
Petru intervine:
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Domnule preşedinte, prin apariţia Legii 286 cu
privire la întreruperea migraţiei consilierilor de la o formaţiune politică la alta, s-au
produs o serie de modificări. Au venit propuneri şi din partea unor formaţiuni politice
care au făcut parte, iar la ora actuală nu mai au reprezentanţi în Consiliul judeţean.
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Întrucât sunt probleme de interpretare a legii, privind situaţia actuală după 10 august
2006, propun amânarea acestui proiect de hotărâre pentru o altă şedinţă ordinară
ulterioară, pentru a se lămuri exact situaţia juridică de interpretare a articolelor care
prevăd această migraţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Având în vedere că nu în aceste probleme stă
Zona Metropolitană astăzi, ci în şedinţele altor consilii locale stă, nu văd ca o piedică
amânarea acestui proiect în bunul mers al Zonei Metropolitane care cunoaşte durerile
facerii.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
sunt de acord cu amânarea proiectului de hotărâre.
Nemaifiind alte observaţii, se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre şi se
aprobă cu 33 de voturi pentru. Se abţine d-ra consilier Arvinte Codruţa, d-ra consilier
Stan Nadia, şi domnul consilier Bondor Silviu.
◄ Se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea demarării procedurii de licitaţie în vederea angajării unui consultant
care să furnizeze servicii financiare, juridice şi tehnice pentru pregătirea şi executarea
procedurii de licitaţie în vederea modernizării şi operării Aeroportului Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
◄ Se trece la punctul 16 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea continuării stagiilor de practică ce urmează a fi efectuate de
reprezentanţii Consiliului Judeţean Bacău în cadrul Biroului de Reprezentare al
UNCJR la Bruxelles în perioada ianuarie- decembrie 2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte am o rugăminte dacă se
poate, la următoarea şedinţă, să avem şi noi o informare, pentru a şti care sunt
cheltuielile vis-a-vis de chiria acelui apartament unde vor sta cele 4 persoane şi plata
lor, diurna, transport şi tot cei revine acestui serviciu. Şi dacă se poate şi criteriile de
selectare a celor 4 persoane, pentru că noi v-am mandatat pe dumneavoastră ca
preşedinte să-i alegeţi şi să-i trimiteţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci vom prezenta această informare în viitoarea
şedinţă ordinară.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Vă mulţumesc.
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Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate
◄ Se trece la punctul 17 din ordinea de zi, domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă raportul privind activitatea desfăşurată de preşedintele Consiliului Judeţean
Bacău în anul 2006.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ D-ra Stan Nadia, consilier: În conformitate cu prevederile art. 116 din Legea
215 actualizată, în exercitarea atribuţiilor ce vă revin în calitate de preşedinte al
Consiliului judeţean, trebuia să întocmiţi şi să supuneţi spre aprobare Consiliului
judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare. Nu s-a întâmplat acest lucru şi de
aceea consider eu că ar trebui să-l treceţi la capitolul nerealizări.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Este problema domnului secretar Milon.
♣ D-ra Stan Nadia, consilier: În lege scrie preşedintele Consiliului judeţean.
♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Există o primă formă a acestui regulament,
am înţeles că a şi fost distribuit la câţiva, eu îl am pe masă, domnul secretar mi l-a dat,
de fapt toţi consilierii am înţeles că l-au avut. Urma ca dumneavoastră să lucraţi pe el,
să faceţi amendamente şi între timp domnul secretar să le primească (dar este în situaţia
care este), şi noi am aşteptat amendamente din partea dumneavoastră şi până în
momentul de faţă la direcţia juridică nu s-au primit amendamentele pentru modificarea
acestui regulament, pentru că nu putem face discuţii şi dezbateri în plen. Deci, venim,
refacem, modificăm şi aşa mai departe. Probabil că la prima şedinţă o să avem în
vedere şi această situaţie, dar există un model deja făcut.
♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Eu aş propune ca în luna ianuarie să-l prezentăm în
cadrul Consiliului judeţean acest regulament, şi în cadrul dezbaterii lui, poate domnii
consilieri şi-au făcut anumite strategii şi puncte de vedere şi atunci în timpul şedinţei
chiar, să venim cu amendamente la el, nu este nici o problemă. Poate unii au trecut
peste el, au amendamente, de exemplu eu am un amendament, îl am trecut în proiect şi
am să vin în şedinţă în plen, cu amendamentul respectiv. Şi atunci în plen o să fie
menţionat, o să fie votat şi trecem să-l definitivăm.
♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Bine. Înseamnă că îl propunem pe ordinea
de zi la şedinţa ordinară din luna ianuarie şi îl şi dezbatem în plen.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Raportul mi se pare laborios şi bine întocmit. Ar
putea fi şi foarte exact dacă mi-aţi permite să fac o propunere. O mică modificare care
nu schimbă esenţa raportului. Este vorba de schimbarea apartenenţei politice a unor
consilieri, mă refer la subsemnatul, schimbarea s-a produs în cursul anului 2005, cei
drept spre sfârşit, nu în 2006. Atât .Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am informaţia de la doamna director Gireadă că
problema cu terenul, se pare că nu va mai fi necesar să treacă prin Consiliul judeţean,
cu toate că nu ştiu cum să interpretez adresa domnului ministru. Am înţeles că va da
terenul Consiliul local direct Ministerului. Da? Şi consiliul local va înainta
documentaţia până mâine?
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♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Deci Consiliul local este cel
responsabil. M-a sunat doamna director Popescu şi ne-a transmis că s-a vorbit la
Minister şi este problema între Consiliul local şi Ministerul Sănătăţii direct. Deci nu
suntem noi actorii deocamdată în acest circuit.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu văd rostul acestei hârtii care am primit-o eu
astăzi. Trebuie să facem mai mult decât o discuţie telefonică. Eventual o
corespondenţă scrisă, pentru că această hârtie în timp poate produce efecte, în cazul
când Consiliul local nu va acţiona prompt la această solicitare riscăm să pierdem o
investiţie. Nu înţeleg care a fost rostul acestei adrese a Ministerului Sănătăţii către
Consiliul Judeţean Bacău.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Se pare că a fost o circulară
transmisă către toate consiliile.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi cine va fi titularul acestei investiţii?
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Titularul va fi Ministerul Sănătăţii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun şi beneficiarul?
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Şi beneficiarul tot Ministerul
Sănătăţii, care ulterior le va pune la dispoziţie Consiliului judeţean. Dar în această fază
Ministerul Sănătăţii va primi direct de la Consiliul local şi se pare că astăzi în şedinţa
Consiliului local au pe ordinea de zi un asemenea proiect de hotărâre pentru
transmitere teren la Ministerul Sănătăţii. Dacă apar modificări?!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci practic domnii consilieri judeţeni să rămână
în consemn.
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte cred că este necesar să faceţi o
corespondenţă scrisă către Ministerul Sănătăţii. Nu putem să discutăm această
problemă telefonic. Nu aruncăm în derizoriu că după aceea produce efecte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sigur, nu va rămâne la nivelul unui telefon.
Pentru că mâine nu putem face ce putem face astăzi. Mâine este termen limită.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Traian Milon

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