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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

 
PROCES VERBAL 

 
încheiat astăzi, 8 ianuarie 2010, în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 

Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare prin Dispoziţia nr.3 din 04.01.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 34, absentând motivat 
domnul consilier Danciu Petru Marius, doamna consilier Biri Daniela şi domnişoara 
consilier Stan Nadia. 

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, 
bine aţi venit la şedinţa extraordinară. Vă urez un an mai bun şi o să dau citire ordinii 
de zi, pentru că este o şedinţă foarte scurtă, cauzată în special de punctul 3 din ordinea 
de zi. Punctul 2 vine ca o cerinţă din partea Direcţiei buget-finanţe, pentru a regla 
finalul anului 2009.  

   1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 23 decembrie 2009. 
   2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Bacău pe anul 2009. 

                Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Promovarea 
judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură” 
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor 
eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi conexe. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

4. Diverse. 
 

          Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 
au observaţii la ordinea de zi.  
 

 Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi in 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 din data de 23.12.2009 şi se dă cuvântul doamnei secretar al judeţului 
Brumă Elena Cătălina. 

 
♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor 

art.42 alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe 
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în 
vedere prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre 
aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de  
23.12.2009. 

 
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 ale şedinţei anterioare şi 

se aprobă în unanimitate. 
     
 ► Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 

Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2009. 
    

 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

 
   Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în 
unanimitate. 
  

► Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea realizării 
proiectului „Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: 
agrement, sănătate, cultură” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi conexe. 

    
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 

au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ D-na Coşa Maricica Luminiţa, consilier: Avem în expunerea de motive 

următorul paragraf: „Conform prevederilor Ghidul Solicitantului, este necesară 
aprobarea prin hotărâre de consiliu judeţean a proiectului”. Nu avem proiectul, nu 
ştim ce votăm aici. Cei 2% pe care îi dă Consiliul judeţean, mulţi, puţini, cât sunt, nu 
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ştim ce conţin: indicatoare, cumpărare de spaţii media, ce obiective turistice sunt 
cuprinse în acest proiect, nu avem o anexă de cheltuieli. Nu prea înţeleg care este 
proiectul, nu înţeleg ce agrement, nu ştiu la cine ne referim la sănătate, la cultură, ce 
instituţii sunt cuprinse în acest proiect. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Constantinescu, vă rog. Valorile sunt 
prezentate, proiectul…?! 

♣ Dl Constantinescu Stere, director: Deci proiectul va avea un pachet pe 
agrement ce include Slănic Moldova, Tg. Ocna, Valea Uzului, pachetul turism- 
cultural care include Casa Memorială „George Enescu”, Casa Memorială „George 
Bacovia” şi pachetul turismul ecleziastic bazat pe mănăstirile reprezentative din 
judeţul Bacău. Iar ca obiective putem menţiona valorificarea potenţialului turistic şi 
cultural al judeţului Bacău, dezvoltarea unei mărci naţionale al turismului local cu 
impact direct asupra imaginii judeţului, asigurarea unei dezvoltări durabile a 
turismului în judeţul Bacău într-o manieră în care bogăţiile sale de mediu, culturale şi 
de patrimoniu, să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru generaţiile 
viitoare, asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie, în cadrul economiei 
judeţului, realizarea unei baze de date la nivel judeţean privind produsele, unităţile, 
evenimentele şi serviciile turistice, crearea şi dezvoltarea unui sistem coerent de 
comunicare şi promovare a turismului, din judeţul Bacău la nivel naţional.    

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Constantinescu, când a fost lansat 
proiectul? 

♣ Dl Constantinescu Stere, director: Pe 17 decembrie?! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai bine începeaţi aşa, pe 17decembrie a fost 

lansată şi… 
♣ Dl Constantinescu Stere, director: Aici se aplică regula primul venit primul 

servit, iar pe 11 ianuarie începe depunerea.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci practic timp de lucru au fost 6-7 zile 

efectiv. Iar acest proiect este un proiect de promovare.  
♣ Dl Constantinescu Stere, director:  Nu, este proiect de investiţie. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, este proiect de investiţie, nu reparaţii 

capitale sau curente, sau orice altceva. Este doar un proiect de promovare. Sumele 
sunt prezentate în proiectul de hotărâre. Deci noi încercăm să fim primii şi să vedem 
cât de bine vom fi pregătiţi. 

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Aş avea o propunere, deoarece în acest 
program intră şi aşezământul de cultură „George Enescu”, propun Consiliului 
judeţean să ia în discuţie trecerea din subordinea Ministerului Culturii la Consiliul 
judeţean a aşezământului de cultură, pentru ca această unitate să aibă personalitate 
juridică, aşa cum a fost înainte. Eu consider şi acum, nu eram atunci, o greşeală 
trecerea acestui aşezământ  la Ministerul Culturii. Ar trebui să revină în patrimoniul 
judeţului, ca unitate a Consiliului judeţean.   

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Este un demers care a mai fost făcut de 
cel puţin două ori. Cum se schimbă ministrul culturii, noi, cei de la Consiliul Judeţean 
Bacău trebuie să stăm pe călcâie, să mai depunem o cerere de solicitare a 
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Complexului de la Tescani. Este bună propunerea, dar să vedem în ce măsură avem şi 
sorţi de izbândă.   

♣ Dl Avram Constantin, consilier: În aceeaşi situaţie este şi Centrul „George 
Apostu”.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Noi solicităm. Facem solicitări scrise, 
problema este să găsim „iarba fiarelor” la Ministerul Culturii. 

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Având în vedere principiul descentralizării, eu 
zic că există un argument forte la ora actuală.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. PD-L-ul are ocazia să demonstreze că 
doreşte descentralizarea şi s-ar putea să avem o  surpriză aici cu to ţii. Că PNL-ul şi 
PSD-ul au trecut pe lângă aceste oportunităţi. Am reţinut propunerea. 
Descentralizarea o vor doar cei din teritoriu, domnu Enăşoae! La Bucureşti este 
catastrofă, dacă are loc descentralizarea. Dacă îi ascultaţi pe funcţionarii din 
eşaloanele 2, 3, 4 din ministere, veţi vedea ce scenariu apocaliptic pot să prezinte, 
dacă se întâmplă acest lucru. Se rupe România în două dacă se descentralizează şi nu 
mai au ei o serie de privilegii. Este o masă critică destul de solidă încât să împiedice şi 
să păcălească pe toţi miniştrii din aproape toate partidele şi să împiedice acest proces 
normal şi firesc pe care ar trebui să-l parcurgă şi România.  

 
 Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 
 Se trece la punctul de la „Diverse”. 
  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La punctul Diverse vă informez, nu ştiu dacă a 

fost trimisă hârtia la fiecare consilier, că în perioada 18-22 ianuarie, vor începe 
consultările cu consiliile locale din judeţul Bacău, pe marginea bugetului, în măsura 
timpului disponibil, aşa cum aţi făcut-o şi în anii trecuţi. Vă aşteptăm la aceste 
consultări, astfel încât atunci când vom discuta pe marginea bugetului, să discutăm cât 
mai principial şi cât mai eficient.  

      ♣ Dl Humulescu Vasile, consilier: Aş vrea să ştiu dacă există o planificare 
pentru dezbaterea acestui buget. 

       ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Există o planificare şi vă va fi comunicată 
până miercuri cel târziu.  

       ♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Bună ziua, stimaţi colegi, permiteţi-mi ca la 
capitolul „Diverse” să prezint două probleme sensibil umanitare. Prima problemă, un 
cetăţean din comuna Valea Seacă, învăţător în comună, pe nume Iftode Viorel, în 
Ajunul Crăciunului a avut ghinionul unei drame deosebite, pentru că i-a ars casa şi 
toată gospodăria pe care o deţinea. Dumnealui vine cu o adresă, cu o scrisoare însuşită 
şi de către primar, şi solicită un ajutor financiar, indiferent cât, din partea Consiliului 
judeţean. Acum această problemă putem să o privim fiecare după cum o înţelegem. 
Eu supun problema atenţiei dumneavoastră, să găsim cât de cât sprijin şi să dăm încă 
odată dovadă că suntem şi oameni, suntem şi consilieri judeţeni şi ne interesează tot 



 5 

ceea ce se întâmplă în judeţul Bacău. A doua problemă, tot cam de genul acesta, ar fi 
un grup de vreo 78 de enoriaşi, din satul Antoheşti, comuna Izvorul Berheciului. Au o 
biserică de patrimoniu, micuţă, sus pe deal, într-un grad avansat de degradare. Ei au 
strâns ceva bani acolo. Cei care cunoaşteţi zona din partea Berheciului şi nu numai, 
chiar şi partea Zeletinului, ştiţi posibilităţile lor materiale, ca atare, zic eu să încercăm 
să vedem cum vom putea să-i ajutăm ca enoriaşii, creştinii din acea zonă, să-şi refacă 
starea de sănătate spirituală, fizică şi morală în condiţii mai bune. O a treia problemă 
pe care zic eu că trebuie să o urmărim cu toţii, şi mă bucură că domnul preşedinte şi 
chiar şi domnul Enăşoae au ridicat această problemă, trecerea aşezământului de 
cultură „George Enescu” în subordinea Consiliului judeţean prin aplicarea 
principiului descentralizării, prezintă o problemă mai mult din domeniul  
învăţământului, şi zic eu că aici m-aş pricepe mai bine. Dar este o problemă care ar 
trebui să intereseze pe oricare dintre consilierii judeţeni şi oricare cetăţean, mai ales 
cu responsabilitate administrativă. Din cele patru propuneri la care face trimitere noul 
ministru, prin Ordonanţa de Guvern nr.114 care spune că trebuie tradusă imediat în 
fapte, numai la una am să fac referire, la ceea ce mă interesează în mod deosebit, şi vă 
interesează şi pe dumneavoastră, şi anume comasarea claselor sub efectiv. După câte 
ştiu eu, şi domnul consilier Cojocaru mă poate susţine sau contrazice, la nivelul 
judeţului Bacău, noi avem comasat în ceea ce priveşte gimnaziu. Nu se lucrează sub 
efectiv. Dacă greşesc, domnule Cojocaru, vă rog să mă corectaţi. Avem sub efectiv 
învăţământul primar, şi acolo este o situaţie foarte, foarte sensibilă. Dar prin modul, 
pe care îl pune actualul ministru, ar însemna că trebuie să se meargă şi la gimnaziu. 
Atunci eu îmi pun întrebarea, dacă va veni descentralizarea şi vine sigur în învăţământ 
de la 1 septembrie, păi dacă desfiinţez şi gimnaziul la nivel de comună, atunci ce sens 
va mai avea unitatea administrativă, comuna?! De ce? Păi dacă într-o comună nu 
avem şcoală, nu avem biserică, ce să facă primarul şi toată echipa administrativă de 
acolo?  Deci în sensul acesta am pus problema. Şi ca să vă sensibilizez mai mult şi să 
fiţi puţin mai atenţi de ceea ce se întâmplă la Bucureşti în aceste zile, am să vă 
povestesc ceva. Cu ani în urmă, prin 2002, am fost trimis în judeţul Caraş-Severin să 
rezolv o situaţie de acest gen. Într-un sat erau răzvrătiţi oamenii, pentru că şcoala era 
comasată, gimnaziu era trimis la şcoala din centru, de altfel o şcoală cu bază materială 
deosebită. În sfârşit erau vreo 200 de oameni adunaţi acolo, intrăm în sală, cerem să se 
constituie o delegaţie de vreo zece persoane din rândul lor şi să discutăm. Intră un 
cetăţean în cârje, fără picioare, destul de înalt, nu datorită cârjelor, dar se vedea că la 
vremea lui a fost un om la 1,90 m şi mă ia la întrebări cam aşa: 

- Domnule, dacă dumneata eşti de la minister, eu am făcut război, am ajutat ţara 
asta să fie aşa cum este, uitaţi am rămas fără picioare, comuniştii ne-au luat biserica 
veniţi şi dumneavoastră să ne luaţi şcoala? 

Sincer, în momentul acela, am fost pus într-o situaţie în care nu am putut da 
răspuns. La Bucureşti nu se ştie ce se întâmplă în teritoriu. De aceea, atât noi 
consilierii judeţeni cât şi consilierii locali, primăriile, trebuie să vegheze că într-
adevăr este nevoie şi este multă risipă cu banul public, dar acolo unde sunt situaţii 
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justificative, nu trebuie să dăm curs şi să cedăm la astfel de presiuni de moment. Vă 
mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşed in te: Eu am să răspund doar la prima solicitare şi 
am să rog să înaintaţi hârtia doamnei director Hăineală la Direcţia buget-finanţe. Dacă 
există cadru legal, şi cred că există, pregătim un proiect de hotărâre pentru şedinţa 
viitoare. Noi nu am mai aprobat asemenea proiecte, se pot creea nişte precedente 
periculoase. Prima administraţie care trebuie să-l ajute este Consiliul Local Valea 
Seacă şi după aceea Consiliul Judeţean Bacău. E posibil?! Să vedem! Pregătim 
proiectul de hotărâre, să vedem ce opinie vor avea domnii consilieri. Sigur, dacă 
reuşim să încadrăm în condiţiile legii. Referitor la solicitarea cu bisericile, vă spun că 
dacă intervine acum fiecare consilier, treizeci şi de consilieri cât suntem, ori minimum 
două-trei locaţii, o să avem la buget, slavă Domnului, intervenţii pe marginea 
susţinerii anumitor obiective, şi biserici, şi şcoli, avem şi catedrala, să nu uităm. Ne 
aşteaptă o misiune destul de grea la bugetul pe 2010, nu vreau să anulez intervenţia 
domnului Cautiş, dar va fi greu de crezut că vom susţine foarte multe asemenea 
obiective pe anul 2010. Dar vom vedea în primul rând în intervalul 18-22 ianuarie şi 
după aceea cine ştie, poate până la sfârşitul lunii ianuarie, dacă nu în prima decadă a 
lunii februarie, la aprobarea bugetului judeţului Bacău.  

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, mai întâi 
permite-ţi-mi un gest omenesc şi creştinesc, chiar dacă este un pic mai târziu, să 
doresc la toată lumea „La mulţi ani” şi un an nou cu bucurie, iar la Ionii şi Ioanele 
care şi-au serbat ziua de ieri, multă sănătate şi tot ce îşi doresc. Domnule preşedinte, 
ca mai statornic consilier aici, în această clădire, vreau să vă felicit în primul rând 
pentru iniţiativa pe care o aud de atâţia ani, care s-a mai cerut şi care văd că astăzi se 
materializează, ca la împărţirea bugetelor la unităţile administraţiei locale să fie 
consultaţi şi consilierii. Dacă greşesc, am să vă spun ce am perceput eu până acum, şi 
cu scuzele de rigoare să mă corectaţi. Până acum, aceste bugete erau împărţite cam 
aşa: venea primarul, dacă era programat, dacă nu era programat, intra întâi într-un 
birou, intra în al doilea birou, ajungea la o mai mare sau mai mică comisie şi ieşea cu 
un buget. Motiv pentru care, ca să evităm ce s-a întâmplat anul trecut, când o treime 
din primăriile din judeţ, nu au primit nici un ban la prima citire, v-aş ruga, şi încă 
odată vă felicit pentru această iniţiativă, ca ordinea de discuţie şi conducătoare în 
atribuirea acestor bugete locale, să fie ceea ce prevede legea. Adică lăsăm de o parte 
politica. Şi am mai spus şi cu alte ocazii. Primarul este ales pentru 4 ani, dar şcoala şi 
celelalte unităţi edilitare din acea localitate rămân pentru generaţii. Şi nu cred că, 
coloraţia politică trebuie să fie pe primul plan. Cu asta am încheiat capitolul acesta. 
Vreau să vin în întâmpinarea problemei ridicate de domnul director Cautiş. Domnule 
preşedinte, sunteţi  mai tânăr ca mine şi mă adresez celor de generaţia dumneavoastră. 
Tatăl meu a fost învăţător, a apucat vremea când învăţau simultan 4 clase în aceeaşi 
clasă, clasa I, clasa a-II-a, clasa a-III-a, clasa a-IV-a. Aşa după cum se brodeşte 
problema, vom ajunge în această situaţie. Şi mă întreb eu, (dau un exemplu), locuiesc 
în comuna Glăvăneşti, într-un sat, unde numărul de copii nu permite să aibă pentru 
fiecare clasă tot cei trebuie, iar copilul meu, care este de clasa a-III-a să nu aibă 
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aceleaşi calităţi ale prestaţiei actului instructiv-educativ ca cel care este copilul 
fratelui meu şi locuieşte în Bacău şi se duce numai în clasa a-III-a, unde are profesor 
sau învăţător pentru fiecare disciplină. Încă o dată, sunt la apusul vieţii, domnilor 
consilieri, nu uitaţi, că sunteţi aici datorită faptului că întâi aţi stat în bancă la şcoală şi 
aţi avut în faţă un învăţător. Nu era învăţătorul, eraţi astăzi analfabeţi sau semi-
analfabeţi şi nu eraţi aici. A doua problemă, vine „moaşa”, doctorul. Dacă nu era cel 
care să vă înveţe şcoală şi cel care să vă îngrijească sănătatea, nu eram aici, indiferent 
la ce nivel, şi mă surprinde până la revoltă, cum cei care au ajuns pe drept sau mai 
puţin pe merit, şi au în vârful pixului scrisul cifrelor care înseamnă bugete, îşi bat joc 
de ei însăşi în primul rând, pentru că toate acestea se răzbună. De aceea, încă odată 
fac un apel, dacă vreţi umanitar: Nu vă bateţi joc domnilor, care aveţi pixul în mână, 
de două elemente fundamentale ale unei naţii, sănătatea şi educaţia. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumim şi noi.  
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Aş vrea să ridic o problemă, care nu ştiu în 

ce stadiu se află, în urma unor sesizări din teritoriu, vis-a-vis de serviciul de ecarisaj. 
S-au creat câteva probleme referitor la acest subiect şi v-aş ruga domnule preşedinte, 
să-mi spuneţi dacă la nivel judeţean există. Şi dacă nu, v-aş ruga să încercăm să 
demarăm, după un studiu bineînţeles, pentru că sunt în diferite comune din judeţul 
Bacău probleme, şi aş vrea să le rezolvăm, să venim în sprijinul comunităţilor de 
acolo. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Există consilii locale care au servicii de 
ecarisaj. Dacă mai înfiinţăm şi noi unul…! O reţinem ca pe o propunere. 

♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Domnule preşedinte, eu am pus problema 
foarte serios, şi vă dau un simplu amănunt în afară de faptul că avem pacienţi pe la 
spitale, un simplu exemplu care se vede cu ochiul liber, pentru cei care locuiesc sau 
merg în afara oraşului, în zilele când se strânge gunoiul menajer se vede cu ochiul 
liber ce se întâmplă şi câtă mizerie fac aceste animale care, mă rog, par nevinovate. 
Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poate mai important decât serviciul de ecarisaj 
este să vă anunţ că luni vom avea şedinţă de constituire a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pe Salubritate şi acesta este unul din obiectivele pe acest an, să 
organizăm licitaţiile pentru operatorul de colectare a deşeurilor pe tot judeţul şi 
operarea în rampă, bineînţeles. Dar, sunt paşi importanţi care probabil vor duce la o 
mai bună ecologizare a judeţului şi atunci poate prin ricoşeu vom rezolva şi problema  
ecarisajului  indirect, fără să constituim un serviciu de ecarisaj. Sincer, nu cred că 
vom reuşi acest lucru la nivelul Consiliului judeţean. Şi dacă vreţi şi o părere 
personală, dar fără a avea caracterul de ultim cuvânt, nici nu cred că este oportun să-l 
înfiinţăm noi. Oportun este să-şi facă fiecare consiliu local treaba pe raza unităţii 
administrativ teritoriale pe care o are în subordine. Şi dacă îşi vor face ei treaba cu 
câinii, cu gunoiul, Consiliul judeţean îşi va vedea de cu totul şi cu totul alte obiective 
şi în acest an îşi va vedea în principal de cofinanţarea proiectelor europene. În 
condiţiile în care domnule consilier, bugetul acesta,… s-ar putea să nu avem sumele 
de bani necesare pentru asigurarea cofinanţărilor europene. Vă daţi seama că luarea în 
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discuţie pentru înfiinţarea unui asemenea serviciu, este de prisos. Vis-a-vis de 
consultarea primarilor, cel puţin din iarna lui 2004-2005, această consultare a existat 
cu toţi primarii şi a fost afişată şi la sediul Consiliului judeţean. De foarte multe ori au 
participat şi consilieri judeţeni, în limita timpului disponibil. Sigur că ritmul era destul 
de ridicat. Întotdeauna am fost sub presiunea timpului, aşa va fi şi în acest an 
consultarea cu toţi primarii. Sigur că ei trebuie să treacă printr-o comisie, pentru că de 
foarte multe ori vin cu ceea ce le solicităm şi cu modelul de machete pe care trebuie 
să-l completeze, dar care este incomplet sau neclar sau pe lângă ceea ce le-am cerut, şi 
atunci este necesar şi acest dialog prin viu grai cu executivul Consiliului judeţean 
asistat şi de consilierii judeţeni (repet), în limita timpului disponibil. Care vor fi 
principiile care vor guverna bugetul pe 2010 la împărţirea pe consiliile locale?! 
Probabil că tot cofinanţarea proiectelor europene va trebui în primul rând susţinută. 
Vom vedea. Vom vedea dacă se va repeta anul 2008, sau 2009, sau 2007, sau alt an. 
Dar ca dezbatere şi ca şi consultare, anul acesta nu ştiu dacă aduce mari noutăţi, doar 
că v-am informat mai din timp, nu în pripă, şi ştiţi aproape cu o  săp tămână şi ceva 
despre aceste dezbateri. În rest, totul s-a desfăşurat în pripă, şi pe viteză datorită 
faptului că întotdeauna trebuia să-l aprobăm repede. Parlamentul îi dădea drumul 
târziu, administraţiile locale cereau rapid bugetul, dar anul acesta se pare că Guvernul 
şi Parlamentul, săptămâna viitoare vor rezolva problema bugetului şi atunci cel puţin 
pe 15 februarie, va fi u n termen d e bu n simţ, să-l avem şi noi. Dacă mai aveţi alte 
intervenţii?   

       Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară 
închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 
08.01.2010, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
PREŞEDINTE, 
                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 
Dragoş BENEA 
                                                                                 Elena Cătălina BRUMĂ 
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