
    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 27 noiembrie 2008, în şedinţa extraordinară 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.343 din 24.11.2008 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi  28 de consilieri, absentând 
motivat domnii consilieri Mihăilă Petrică, Amagde Robert, Burcă Eugen, Şapcă Nicu, 
Coşa Maricica, Avram Constantin, Humulescu Vasile, Danciu Marius, Tătaru Dan, şi 
domnii vicepreşedinţi Palăr Ionel şi Nistor Vasile. 

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 extraordinară din data de 27.11.2008, şedinţă cauzată în principal de 
punctele 2, 3 şi 4 de pe ordinea de zi, puncte care vizează atragerea de fonduri europene 
pentru diverse activităţi şi care au termen de depunere a documentaţiilor perioada 28 
noiembrie - 2 decembrie. Era o şedinţă pe care de altfel am anticipat-o încă de la şedinţa 
ordinară a Consiliului judeţean din această lună. Am să intru în citirea ordinii de zi, cu 
rugămintea de a accepta o propunere, ca punctul 10 de la Diverse şi punctul 9 care necesită 
vot secret, să le aducem mai în faţă, deci punctele 2 şi 3, deci punctul 10 să fie punctul 2 
după  aprobarea procesului verbal şi punctul 9 să devină punctul 3 pentru a nu sta la 
procedura de vot secret aşa cum ştiţi şi dumneavoastră. Punctul de Diverse îl aduc mai în 
faţă pentru că avem în sală o serie de primari şi de transportatori din judeţul Bacău şi nu 
vreau să-i reţinem la toată şedinţa de consiliu judeţean. Am să citesc ordinea de zi în noua 
formulă pe care v-o propun, şi vă prezint scuzele de rigoare pentru întârzieri la anumite 
materiale, două sau trei, care nu au fost gata în timpul prevăzut de lege. 
 

1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din 17 noiembrie 2008. 
 
2. Diverse. 
 
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de detaşare a domnului Bondar 

Radu Gabriel în funcţia de Director general interimar la R.A. AEROPORTUL 
INTERNAŢIONAL “GEORGE ENESCU” Bacău. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea 
cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale 
proiectului: “Sistem informatic integrat pentru eficientizarea comunicării cu 
cetăţenii şi a fluxurilor de activităţi din administraţia publică locală”, finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice – Axa III 
« Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public si privat » - 
Domeniul Major de Intervenţie 2 « Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor 
publice electronice », Operaţiunea 3.2.1 « Susţinerea implementării de soluţii de e-
guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar »; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor 
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului: 
“Sistem Informatic Geospaţial pentru Gestionarea Riscurilor si a Intervenţiilor 
Medicale - SIGRIM”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Creşterea 
Competitivităţii Economice – Axa III « Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
pentru sectoarele public si privat » - Domeniul Major de Intervenţie 2 « Dezvoltarea 
şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice », Operaţiunea 3.2.2 
« Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor 
informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar». 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor 
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului: 
“Introducerea de instrumente si proceduri moderne de management in cadrul 
Consiliului Judeţean Bacău pentru gestionarea cheltuielilor sociale şi îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor”, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative. 

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

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Moineşti în 
vederea  finanţării şi realizării în comun a „Proiectului de extindere a 
Compartimentului de primire – urgenţe al Spitalului Municipal de Urgenţă 
Moineşti”. 

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

      8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 
“Reabilitare echipamente hidromecanice pe conductele de aducţiune – sistem 
hidrotehnic Trotuş, judeţul Bacău”. 

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

 2



 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 

„Modernizare bucătărie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău„ . 
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 

„Modernizare adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii MORCOVEAŢĂ, str. 
Henri Coandă nr.4, Bacău”. 

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
  
     11. Diverse. 

 
 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii la ordinea de zi.  
 
 Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă 

în unanimitate. 
  
 ◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de 17 noiembrie 2008 şi se dă cuvântul domnului Fantaza 
Ciprian, secretar cu delegaţie, în locul d-rei Zară Elena Cătălina. 

 
 ♣ D-l Fantaza Ciprian: 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 menţionate, rugăm pe 
domnul preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei Consiliului Judeţean 
Bacău din data de 17 noiembrie 2008. 

 
 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al 

şedinţei anterioare. 
 
Nefiind observaţii, se supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare şi 

se aprobă în unanimitate. 
 

      ◄ Se trece la punctul de Diverse: 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La Diverse sunt două probleme: În primul rând, am să 
vă informez, că pe data de 2 decembrie voi merge personal la Palatul Europei din 
Strasbourg - Franţa, pentru a ridica un premiu pe care Consiliul Judeţean îl ia la sfârşit de 
an din partea Consiliilor Regiunilor Europei. Este un premiu special al juriului la un 
concurs de proiecte lansat în luna august şi finalizat la sfârşitul lunii septembrie. Sunt şapte 
regiuni din Europa care vor fi premiate pe 2 decembrie. Alături de noi mai este Berlinul,  
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Voevodina, Pireu din Grecia, încă o regiune din Turcia, Mazovia din Polonia. Cred că este 
un eveniment important în viaţa administraţiei publice locale bacăuane, este şi ca o 
recunoaştere a activităţii pe care am avut-o pe proiecte europeane, cu eligibilitate zona 
Consiliul Judeţean Bacău, şi poate acest lucru este cu atât mai nimerit, să vă anunţ aici 
deoarece şi astăzi avem trei proiecte la ordinea de zi care vor sta la baza unor finanţări 
europene ulterioare. De ce vă spun acest lucru? Rog ca pe 1 decembrie, la ora 11, la 
depunerea de coroane, fiecare partid să-şi nominalizeze câte un reprezentant pentru a 
participa din partea Consiliului judeţean la acest eveniment. Absenţa mea este motivată de 
ceea ce v-am spus mai înainte. Eu am pus şi o rezoluţie pe invitaţia la acest ceremonial, 
pentru cei doi domni vicepreşedinţi, dar având în vedere ce se întâmplă duminică, este 
posibil să avem absenţe şi atunci, am să rog ca fiecare partid să se pună de acord astăzi, să 
se pună de acord cu conducerea Consiliului judeţean şi să aibă un reprezentant la 
depunerea de coroane pe 1 decembrie, astfel încât să nu ne trezim în postura în care să nu 
putem  depune coroane din partea Consiliului Judeţean.  
Subiectul 2 la Diverse: ştiţi foarte bine că în şedinţa precedentă a Consiliului judeţean, 
şedinţa ordinară din luna noiembrie, un număr mare de consilieri au aprobat un 
amendament prin care nu se aproba proiectul de hotărâre propus de executiv, privind 
respingerea contestaţiei depusă de S.C.DRAGOLIV. Aici în sală sunt şi mulţi 
transportatori din acea zonă, 4 sau 5, sunt şi primarii din comunele afectate de această 
hotărâre, o hotărâre pe care eu vă anunţ că neavând toate documentele necesare, nici nu am 
semnat-o şi nici nu o voi semna. Istoria începe din luna septembrie când noi am aprobat un 
program de transport. Acolo un transportator nu respectă acest program, mai mult se 
prevalează de această hotărâre din luna noiembrie pentru a incita la fel de fel de acţiuni 
acolo. Nu vreau să mă pronunţ pe acest subiect, doar atât vă rog, cei care aţi votat acel 
proiect şi care a fost iniţiat în şedinţa precedentă, în speţă domnul vicepreşedinte Palăr, şi 
toţi cei care l-aţi votat, dar în special comisia juridică şi comisia de urbanism, rog să 
fundamenteze pentru următoarea şedinţă de consiliu judeţean, din luna decembrie, un 
proiect de hotărâre aşa cum scrie la lege. Şi să se ţină cont şi de ce se întâmplă în teritoriu, 
şi de părerea consiliilor locale respective, Orbeni, Valea Seacă, Pânceşti, şi de ceea ce 
spune legea. Acea hotărâre din luna noiembrie, pe care am spus că nu o semnez, din 
punctul meu de vedere a fost luată pe picior, şi vă recomand pentru luna decembrie, dacă 
doriţi o hotărâre similară, să o fundamentaţi şi să o pregătiţi aşa cum trebuie, dar cu o 
consultare a factorilor implicaţi în această acţiune, inclusiv transportatorii locali de acolo şi 
inclusiv primarii. Noi practic am avut un proiect de hotărâre prin care respingeam 
contestaţia formulată de S.C.DRAGOLIV, şi avea toate avizele de legalitate, inclusiv ale 
comisiilor. Nu s-a aprobat acel proiect de hotărâre, s-a aprobat un altul, prin care admitem 
contestaţia. Dar acel proiect de hotărâre nu are la bază multe hârtii şi multe documente şi îi 
rog pe toţi cei care aţi votat, repet, acel proiect, să vă aplecaţi asupra acestui proiect de 
hotărâre pe care doriţi probabil să-l aprobaţi din nou. Acum ce se întâmplă acolo, pe traseu, 
este din relatările martorilor subiectivi, obiectivi, cum doriţi, este un punct nevralgic pe 
harta transportului rutier în judeţul Bacău şi sigur, de felul cum ne vom mişca noi în 
următoarea perioadă, vom gestiona sau nu această situaţie existentă, explozivă şi cu fel de 
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fel de incidente între şoferi, pasageri şi tot ce implică asemenea acţiuni. Dacă cineva dintre 
dumneavoastră vrea să aibă o interpelare, sunt aici şi transportatorii. Noi am avut astăzi la 
ora 9 o şedinţă cu dânşii. De fapt ce se întâmplă?! Practic hotărârea de consiliu judeţean 
care este în vigoare din luna septembrie nu este respectată până una - alta. Noi am mai avut 
o şedinţă şi la începutul acestei săptămâni, şi acum, cu Autoritatea Rutieră Română şi cu 
serviciul poliţiei rutiere. Este o situaţie pe care vă rog să o aprofundăm şi să o discutăm 
fără nici un fel de patimă politică, fără nici un fel de alte ingerinţe şi să gestionăm această 
situaţie pe care noi am generat-o acolo, prin aprobarea unei hotărâri din luna noiembrie. 
Din punctul meu de vedere, această hotărâre nu produce încă efecte, pentru că ea nu este 
comunicată la prefect, nici nu este semnată, şi nici nu înţeleg să semnez o hotărâre  pe care 
eu nu sunt de acord şi care nu are la bază toate documentele necesare unei hotărâri de 
consiliu judeţean. Repet. Rog Comisia de urbanism şi Comisia juridică să lucreze pe acest 
proiect pentru luna decembrie. Orice fel de proiect doriţi. Dar să aibă tot ce trebuie, să aibă 
tot ce trebuie să aibă un proiect de hotărâre. Pentru că acel proiect din luna noiembrie, dacă 
vă amintiţi, a fost pur şi simplu luat în sală aici, fără consultarea direcţiilor, fără 
consultarea secretarului şi această hotărâre pe care am luat-o în luna noiembrie din punctul 
meu de vedere nu poate fi aplicată. Dar, nu este târziu nici în luna decembrie, până în 
prima jumătate a lunii decembrie vom avea o nouă şedinţă şi atunci poate vom propune un 
proiect de hotărâre care să rezolve situaţia conflictuală existentă acolo.  
       ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, de principiu, din expunerea 
dumneavoastră, înţeleg că iniţiatorii acestui proiect de hotărâre care a devenit hotărâre în 
şedinţa trecută, deci consilierii judeţeni, îi faceţi responsabili să se substituie aparatului 
propriu al consiliului judeţean, care este obligat prin regulament de organizare şi 
funcţionare la o iniţiativă a consilierilor, să aducă  la mapă toate cele necesare documentele 
izvorâte din legi, care să susţină sau să nu susţină acel proiect de lege. Din acest punct de 
vedere (dacă eu am înţeles greşit) noi, care am iniţiat acest proiect, trebuie să ne substituim 
şi să aducem în luna decembrie documentaţia necesară. E corect ce am înţeles sau nu? A 
doua problemă! 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi înţeles parţial şi am să vă spun de ce. Eu când am 
avut o iniţiativă (eu, preşedintele consiliului judeţean, deşi am aparatul în subordine în 
fiecare zi), amintiţi-vă de „ghiozdanul şcolarului”, am depus-o întâi la mapă şi după aceea 
am început să lucrăm pe ea. Şi a durat două luni adoptarea unei iniţiative venite din partea 
preşedintelui. Dumneavoastră aţi venit cu o iniţiativă în timpul şedinţei. Aparatul chiar 
dacă ar fi vrut, n-ar fi avut cum să ofere rapoartele de specialitate şi avizele de legalitate în 
timpul record în care dumneavoastră aţi iniţiat acea hotărâre. Eu nu vă spun altceva, decât 
că dacă iniţiaţi un proiect de hotărâre, să-l iniţiaţi aşa cum scrie la lege. Nu în timpul 
şedinţei. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Deci ne daţi un răgaz să venim cu documentaţia pentru 
următoarea şedinţă. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu vreau în primul rând să… 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Păi hotărâţi-vă ce ne daţi! 

 5



 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, doar mă repet. Nu fac nimic 
altceva. Vreau în primul rând să analizaţi situaţia existentă în teren. Pentru că este o 
hotărâre de consiliu judeţean luată pur şi simplu într-un turn de fildeş. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Vin imediat la această problemă.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, vă rog în primul rând să vă raportaţi la situaţia 

existentă în teren, şi să analizaţi toate documentele existente acolo, domnule consilier! Şi 
după aceea faceţi iniţiativa în cunoştinţă de cauză, cu rapoartele de specialitate, cu avizele 
de legalitate, şi sigur că o aprobăm sau nu, în consiliu judeţean. Atât şi nimic mai mult. 
Puteţi aproba hotărârea de consiliu judeţean care să fie legală şi care să provoace acolo fel 
de fel de tensiuni. Nici o problemă. Dar trebuie să facem toţi aceşti paşi pe care nu i-am 
făcut în luna noiembrie. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Este dreptul nostru ca şi consilieri aleşi. Revin acum la 
problema practică şi punctuală. Am reţinut din discuţiile trecute că au fost nişte adrese 
semnate numai de primari şi nu au avut la bază hotărârile consiliilor locale. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Domnule consilier, asta o să o faceţi de acum şi 
până pe 10 decembrie sau 15 decembrie. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Ok.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da? Eventualele fisuri, deşi vă reamintesc, o hârtie 

care vine de la Consiliul judeţean este semnată de preşedinte. La fel şi de la primăria 
Orbeni sau de la primăria Valea Seacă. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: De acord, domnule preşedinte. Acum întrebarea 
obiectivă. Prezenţa domnilor primari şi a domnilor responsabili cu această problemă de 
transport de persoane publice, ce efect are astăzi?  Sau ce se doreşte? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Pur şi simplu a fost şedinţă la ora 900. Dânşii 
asistă la şedinţă… 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Bun. Ca şedinţă publică, de acord. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sigur. Vedeţi că cineva face altceva decât ascultă? 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, eu sunt un pic mai cu picioarele pe 

pământ şi nu vreau să las loc la interpretări. Nu cred că jenează pe nimeni faptul că 
precizăm nişte lucruri statuate conform legii. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră precizaţi acum ce vede toată lumea. 
La şedinţă asistă primari şi transportatori. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: E dreptul fiecărui cetăţean pentru că şedinţele noastre 
sunt publice. Nu asta am spus eu. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt simpli cetăţeni oricum. Dar mai mult decât atât, 
sunt implicaţi în această hotărâre de Consiliu judeţean. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Şi astăzi le daţi dreptul la cuvânt, să-şi spună opinia? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă vor. Dar nu cred că vor. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Au dreptul. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vreţi? 
♣  Dl Hazu Costache, transportator: Dacă îmi permiteţi, da, cu multă plăcere. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar vreau să rezumaţi. Nu vreau să facem … cum să 
spun eu…Tot ce am auzit eu în această perioadă vreau să se audă la comisiile de 
specialitate ale Consiliului judeţean şi să audă consilierii în comisii. Nu neapărat în sala 
mare de şedinţe să povestim cum dă nu ştiu cine cu parul în cap nu ştiu cui pe traseul 
Sascut - Pânceşti.  

♣ Dl Hazu Costache, transportator: Domnule preşedinte, mă numesc Hazu şi reprezint 
firma Teletrans. Era foarte important dacă domnul vicepreşedinte Ionel Palăr era aici şi ne 
explica şi nouă ce a avut în vedere când a propus acea hotărâre de consiliu, dacă domnii 
consilieri au analizat corect şi exact, conform legii, acea hotărâre de consiliu. Iar dacă 
domnul Palăr nu este aici, poate ne explică un domn consilier, pentru că îl văd pe domnul 
consilier că este foarte revoltat. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Haideţi că trebuia să încep cu asta. Şi domnul 
Palăr şi domnul Nistor sunt în concediu fără plată, în condiţiile pe care le ştiţi cu toţii, 
candidează pe 30 noiembrie, şi-au scuzat amândoi absenţa de la şedinţă. Să nu ducem 
discuţia mai departe, este un soi de hotărâre de consiliu care în momentul acesta nu 
produce efecte. Domnul Palăr, mi-a şi spus telefonic, că după 1 decembrie se va ocupa de 
rezolvarea acestei situaţii. Deci să nu inflamăm lucrurile mai mult decât este cazul.  

♣  Dl Hazu Costache, transportator: Nu inflamăm, dar dacă domnii consilieri…! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sigur el a venit cu o propunere. Eu ştiu care este 

izvorul acelei propuneri, dar nu vreau nici eu să inflamez la rândul meu lucrurile. 
♣  Dl Hazu Costache, transportator: Poate domnii consilieri nu au fost suficient de 

bine documentaţi, poate nu au analizat destul de bine situaţia. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Posibil. 
♣ Dl Hazu Costache, transportator: Şi atunci s-a luat hotărârea cu o majoritate 

covârşitoare şi s-a ajuns unde s-a ajuns. Şi ies aceşti oameni de la S.C.DRAGOLIV şi ne 
bruschează, iar dumneavoastră ştiţi foarte bine chestia asta şi nu mai comentez.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am auzit. 
♣ Dl Hazu Costache, transportator: Poate cineva dintre consilieri ne explică ce s-a 

avut în vedere cu toată treaba asta. Dumneavoastră aţi spus foarte corect că s-a făcut pe 
genunchi. Este foarte adevărat. Dar noi am constatat altceva, că nici noi nu suntem chiar 
veniţi de pe lună. Am constatat că politicul se amestecă în administraţia locală şi este foarte 
grav. Atât am avut de spus. Mulţumesc frumos.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Este un argument în plus să aprofundăm şi să 
disecăm mai bine acest subiect, inclusiv la comisii. Deci, cei care aţi iniţiat atunci, de fapt 
am avut şi eu o discuţie cu domnul vicepreşedinte Palăr, o să aibă şi o hârtie în acest sens. 
Se poate face acea propunere din nou, dar respectând tot ce presupune o hotărâre de 
Consiliu judeţean. Şi atunci, sigur că veţi avea ocazia şi la comisii să-i ascultaţi pe 
transportatori, pe primari, pe toţi cei care ştiu ce se întâmplă real acolo. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, vreau să dau un răspuns domnului 
care a interpelat. Ideea iniţiativei noastre a fost să nu creăm discriminări în sistemul 
concurenţial al serviciilor către populaţie. Pentru acest lucru, ne vom documenta, îi rog să 
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aibă răbdarea necesară, aşa cum dumneavoastră aţi precizat, până la hotărârea pe care o va 
lua organul abilitat, adică Consiliul judeţean, în luna decembrie. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Şi eu vă mulţumesc, doar vă reamintesc poziţia 
mea şi a secretarului, de care nu aţi ţinut cont. Sigur că n-ar fi prima dată, m-am abţinut şi 
v-am spus efectiv din motive de legalitate vis-a-vis de acea propunere că nu aş vrea să 
gestionez această situaţie. Tot discutăm de 3-4 luni de problemele pe care le fac 
transportatorii în trafic. Şi acum am venit să sprijinim nu ştiu ce transportatori, fără să ne 
gândim la călători şi ce se întâmplă acolo. Poate nu ştiţi că se agresează persoane, şoferi cu 
şoferi, şoferi cu pasageri, fel de fel de maşini care fac nu ştiu ce piraterie pe acolo. De 
aceea este important la comisie să chemăm pe toţi factorii implicaţi. De aceea sunt toţi aici  
primarii, transportatorii, ca să vă relateze. Sigur că sunt simpli cetăţeni, dar mai mult de 
atât sunt actori la tot acest film care se joacă pe traseul Bacău – Sascut sau comunele 
alăturate. 

♣ Dl Andronache Petru, consilier: Domnule preşedinte, poate cu ocazia aceasta 
putem lua în discuţie şi diferenţele de tarif existente pe diverse trasee. Ştiu că vă necăjesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Nu mă necăjiţi. S-a mai ridicat această problemă 
şi cred că am fost destul de explicit. Da, am notat şi această problemă. Mai sunt intervenţii 
pe acest subiect? Dacă nu, mulţumim domnilor primari şi domnilor transportatori. La 
viitoarele şedinţe de comisii veţi fi invitaţi şi vom discuta acest subiect. Eu deja cunosc 
foarte bine această problemă  şi voi participa şi eu la aceste discuţii. 

 
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  prelungirea perioadei de detaşare a 
domnului Bondar Radu Gabriel în funcţia de Director general interimar la R.A. 
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL “GEORGE ENESCU” Bacău. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi conţinutul hotărârii, acum un an tot noi l-am 

împuternicit pentru a prelua această funcţie, este necesară o prelungire a acestui mandat cu 
încă 6 luni.  

 
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al 

şedinţei anterioare. 
 
Nefiind observaţii, se împart buletinele de vot pentru exercitarea votului secret. 
   
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la 
valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale 
proiectului: “Sistem informatic integrat pentru eficientizarea comunicării cu cetăţenii şi a 
fluxurilor de activităţi din administraţia publică locală”, finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice – Axa III « Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public si privat » - Domeniul Major de 
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Intervenţie 2 « Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice », 
Operaţiunea 3.2.1 « Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare si asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar »; 

  
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

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

unanimitate.   
 
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi  şi domnului preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei 
proprii la valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi 
conexe ale proiectului: “Sistem Informatic Geospatial pentru Gestionarea Riscurilor si a 
Intervenţiilor Medicale - SIGRIM”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – 
Creşterea Competitivităţii Economice – Axa III « Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
pentru sectoarele public si privat » - Domeniul Major de Intervenţie 2 « Dezvoltarea şi 
creşterea eficientei serviciilor publice electronice », Operaţiunea 3.2.2 « Implementarea de 
sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar». 

  
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

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

unanimitate. 
  
  ◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei 
proprii la valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi 
conexe ale proiectului: “Introducerea de instrumente si proceduri moderne de 
management în cadrul Consiliului Judeţean Bacău pentru gestionarea cheltuielilor sociale 
şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor”, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative. 

   
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

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

unanimitate. 
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 ◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu 
Municipiul Moineşti în vederea  finanţării şi realizării în comun a „Proiectului de extindere 
a Compartimentului de primire – urgenţe al Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti”. 

   
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

prezentată. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sigur că acest proiect de hotărâre va avea impact, va 

avea consecinţe asupra bugetului din 2009 şi vom discuta atunci exact suma pe care o vom 
aloca. Domnul doctor Cotârleţ este din nou în mijlocul nostru. Dacă sunt întrebări, 
intervenţii? 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Mă bucur că aud din nou despre o unitate sanitară etalon 
pentru judeţul Bacău şi cred că pentru toată Moldova, unde se face o activitate de 
performanţă la standarde europene. Spun  şi cu o anumită amărăciune faptul că noi am uitat 
un proiect de hotărâre de acum vreo două luni de zile care atunci, mult mai numeroşi, 
pentru că eram toţi prezenţi, am spus că în două săptămâni putem convoca şedinţă 
extraordinară să putem discuta subiectul „Spitalul Municipal de Urgenţă din Moineşti”. S-a 
dat uitării, a devenit document de arhivă. Deci sincer, mă bucură, pe lângă acea amărăciune 
care o am în suflet, că ne gândim, şi apreciez şi iniţiativa preşedintelui în acest sens pentru 
că s-a aplecat asupra raportului făcut de către conducerea spitalului şi Consiliul Local 
Moineşti. Am studiat atât raportul cât şi documentele puse la dispoziţie de către 
conducerea din Moineşti, atât de la spital cât şi de la consiliul local, document semnat de 
către primarul şi secretarul consiliului local. Ce vreau să spun:  după cum am văzut acolo, 
în afară de oraşul Moineşti, spitalul căruia îi punem bazele astăzi, mai asigură sănătatea, 
intervenţia de urgenţă pentru încă 15 localităţi din judeţul Bacău şi nu numai, dacă vă 
gândiţi dincolo de Balcani sau dincolo în partea cealaltă pe Valea Trotuşului. Asta 
presupune, din cifrele date în documente, că un număr de 309197 de locuitori ar beneficia 
de ceea ce noi astăzi hotărâm. Deci este o chestiune deosebită şi chiar este o mândrie 
pentru noi că avem ocazia astăzi să hotărâm o astfel de construcţie în preajma unei mari 
sărbători. Nu mă joc cu cuvintele, dar repet este o chestiune deosebită, sentimentală, nu 
mai discutăm. De asemenea această lucrare presupune şi asigurarea unor locuri de muncă, 
şi ştim că zona Moineşti este deficitară în acest sens. Deci eu sunt întru-totul şi dau un vot 
favorabil de susţinere a acestui proiect.  

♣ Dl Ichim  Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, constat cu 
surprindere că unii din colegii noştri iau cuvântul numai ca să se facă auziţi. Nu vreau să 
jignesc pe nimeni. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar asta faceţi! 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Am să mă explic imediat, domnule preşedinte, dacă aveţi 

răbdare. Şi am să mă explic imediat referitor la antevorbitorul meu. Deci aş vrea să fie clar 
pentru toată lumea: noi am depus un jurământ cu următorul conţinut „jur să respect 
constituţia şi legile ţării”, aşa cum sunt ele. Pentru unii sunt considerate mai puţin bune, 
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mai puţin reuşite şi aşa mai departe. Dar astea sunt, astea le respectăm. Ori obiectul 
discuţiei noastre de astăzi este foarte clar reglementat prin lege. Urgenţa medicală este 
urgenţă medicală. Ea nu poate fi nici programată, nici planificată, nici estimată. A doua 
problemă. Legile care guvernează asistenţa medicală din România spun foarte clar şi vreau 
să completez sau să precizez că în expunerea de motive, că prin lege, prin ordonanţa nr. 
93/2008 care completează legea nr.95, spune aşa: la art.93 alin.5 „se va modifica următorul 
cuprins: unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu 
structuri de urgenţă aprobate potrivit dispoziţiilor legale sunt finanţate din bugetul de stat şi 
din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, cu sumele aferente cheltuielilor de 
personal, cheltuielilor cu medicamente reactiv, materiale sanitare, cheltuieli ocazionate de 
investigaţii paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară 
internarea lor în unitatea sanitară din care face parte respectiv UPU. Unitatea primiri 
urgenţe sau CPU (Centru primiri urgenţe) şi cheltuielile aferente altor bunuri şi servicii 
pentru întreţinerea şi funcţionarea acestor structuri. Cu alte cuvinte, noi astăzi dacă, (eu 
subscriu întru-totul acestui parteneriat sau acestui contract de asociere) este absolut necesar 
să se extindă compartimentul de primiri urgenţe la Spitalul Moineşti, numai că, să nu 
confundăm partea care ne revine nouă Consiliului judeţean şi Consiliului Local Moineşti, 
privind construcţia clădirii sau extinderea construcţiei, iar partea de finanţare să o lăsăm pe 
lege, motivaţia că vin din comune, domnilor! În calitatea mea de medic primar doctor în 
ştiinţă cu 44 de ani vechime, vă spun că urgenţa este general valabilă de oriunde. Cine este 
în criză de sănătate şi se califică ca urgenţă majoră sau mai puţin majoră, trebuie să fie  
asistat la prima unitate spitalicească de specialitate. Cu alte cuvinte, motivaţia că vin, nu 
face obiectul discuţiei compartimentului de urgenţă. Poate face discuţia activităţii per-
ansamblu a Spitalului Moineşti, care este o altă problemă. Acum revin. Domnule 
preşedinte, l-aş ruga pe domnul doctor Cotârleţ, managerul spitalului, să-mi răspundă la o 
întrebare. M-am uitat în planul de arhitectură. La parter prin extindere ajunge ambulanţa 
sau autoturismul propriu sau cine vine cu cine vine, cu căruţa sau pe braţe, îl aduce la 
parter. Acolo este structurat un anume circuit pe anumite încăperi. Uitându-mă în schimb 
la nivelul superior, la etaj, sunt saloanele de aşteptare sau de urmărire a celuia căruia i s-a 
dat primul ajutor. Întrebare: Se urcă pe casa scărilor sau are prevăzut lift? Şi dacă nu, de ce 
nu are prevăzut lift? Pentru că sunt bolnavi care nu pot fi căraţi cu targa pe o scară de 
dimensiune asta. Cred, şi îl rog pe domnul manager, să reanalizeze situaţia şi să vadă cum 
se transportă de la subsol, de unde îşi are raportul de gardă, şi până la primul nivel, 
personalul şi inclusiv pacienţii. Asta este o primă problemă. A doua problemă, în ce 
priveşte, şi iarăşi mă duc la lege. Spitalul Municipal nu este dotat cu compartiment de 
primiri urgenţe pentru că are şi titulatură de Spital Municipal de Urgenţă. Vreau să fac o 
precizare la ceea ce a spus domnul consilier Cautiş. Şi iarăşi mă duc la lege, care spune 
aşa: …. 

♣ D-na Chelaru Oana, consilier: Încercaţi şi spuneţi succint, pentru că dumneavoastră 
ne ţineţi lecţii acum, mult prea multe şi fără să aibă o legătură, chiar directă cu subiectul. 
Haideţi să încercăm să fim politicoşi. Subiectul este dacă suntem sau nu suntem de acord, 
şi este formulat în materialele pe care le-a studiat fiecare consilier la comisie. Chiar vă 
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rugăm frumos, vorbiţi de 20 de minute, dar faceţi referiri la alţii că încearcă să-şi facă nu 
ştiu ce imagine pe televiziune. Vă rugăm frumos, chiar politicos, să nu ne băgaţi în foarte 
multe amănunte şi să ne referim strict la proiectul care este prevăzut la mapă şi pe care toţi 
consilierii l-au citit. Vă asigurăm despre acest lucru, nu prima dată, pentru a doua oară. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Doamna consilier, îmi permiteţi o singură întrebare. 
Sunteţi de formaţie juridică, daţi voie şi la cei care nu cunosc reglementările legale să 
ridice  mâna. 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Dar avem în expunerea de motive aşa ceva, nu vă 
supăraţi. Domnul doctor, cu tot respectul, pe care vi-l port. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Şi eu la fel.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule doctor, cu toată politeţea vă spun. La 

proiectul cu transportatorii erau cunoscători ai legii în luna noiembrie, la ultima şedinţă. 
Acum nu mai sunt cunoscători ai legii domnii consilieri. A doua problemă, nu am înţeles 
nici până acum, de ce a fost inoportună intervenţia domnului consilier Cautiş, care a vorbit 
un minut şi nu şapte. Nu am înţeles dacă acest proiect de hotărâre este (am înţeles că 
spuneţi că-i oportun) ilegal sau legal, deci tranşaţi-o odată. Este ilegal din punctul 
dumneavoastră de vedere sau legal? Întrebarea pentru domnul Cotârleţ, legat de proiectul 
tehnic, probabil vă va răspunde, dar încercaţi să sintetizaţi fără să credeţi că cineva vrea să 
vă ia cuvântul, dar totuşi cred că dumneavoastră îi jigniţi pe ceilalţi consilieri că nu au citit 
materialul . Adică acum le explicaţi la toţi. 

 ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Îmi fac mea culpa, dacă aşa am fost înţeles. Am vrut să 
precizez că în probleme de finanţare lucrurile sunt clar stipulate în lege. Să nu se creeze 
confuzii.   

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Avem sau nu avem dreptul să facem acest proiect de 
hotărâre, domnule consilier? Contract de asociere şi să finanţăm o asemenea investiţie?  

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Subscriu întru-totul acest proiect. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vedeţi că aruncaţi aşa o umbră asupra acestui proiect, 

domnule, staţi că s-ar putea să nu avem noi acest drept. Clar. E oportun acest proiect? E 
legal acest proiect? Susţinem acest proiect? Da sau nu?  

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Reluăm banda. Am spus de la început… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu mai reluăm că mai pierdem şapte minute. 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Eu nu am nevoie de imagine sau atunci când am luat 

cuvântul nu m-am gândit să îmi fac imagine, dar acum cred că mi-ar prinde bine o imagine 
bună, ca şi consilier judeţean. Eu nu m-am gândit că este finanţare sau nu este. Am spus că 
nu am studiat, nu l-am citit, partea tehnică nu am studiat-o ca atare, asta am vrut să spun. Şi 
eu susţin încă odată, necesitatea realizării acestui proiect. Haideţi să nu uităm că am spus 
că în două săptămâni să ne reîntâlnim, după ce intrăm în posesia aprobării de la Autoritatea 
de Sănătate Publică. Nu s-a primit, s-a primit, deci s-a dat uitării. Probabil aşa se doreşte şi 
cu acest proiect, să se dea uitării. Atât. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Bondor Silviu consilier: Dacă îmi aduc bine aminte, la ultima şedinţă, una din 
propunerile noastre a fost să ne asociem pe proiecte. Consultăm banda şi vedem care este 
adevărul. Lucrul care mă bucură, şi pe absolut toţi, cu ceea ce s-a întâmplat astăzi cu acest 
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proiect, ne bucură sincer vorbind, şi dacă tot suntem în momentul bucuriilor a treia oară mă 
bucură şi bucuria domnului Cautiş. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Domnule doctor Cotârleţ, un răspuns la întrebarea 
legată de proiectul tehnic (pe care o susţin şi eu) a domnului Ichim.  

♣ Dl Cotârleţ Adrian, director Spitalul Municipal Moineşti: În răspunsul de la 
Autoritatea de Sănătate Publică, în adresa lor, există răspunsul pentru domnul consilier 
judeţean Ichim. Şi spune că: „Vă comunicăm că aceasta respectă prevederile Ordinului 
Ministrului nr.914/2006, privind funcţionarea unităţilor sanitare şi Ordinul Ministrului 
nr.1706 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a 
urgenţelor”. Alt răspuns nu are rost să-i dau domnului consilier, în amănunt, din moment 
ce ceilalţi care sunt îndrituiţi să ia o decizie au luat-o.  

 
    Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate.  
    
   ◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare echipamente hidromecanice pe conductele de 
aducţiune – sistem hidrotehnic Trotuş, judeţul Bacău”. 

 
Sunt consultaţi 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 Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul „Modernizare bucătărie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. 

 
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 

prezentată. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Coincidenţa face să avem un proiect de hotărâre pe 

ordinea de zi la numai o zi după ce Spitalul Judeţean de Urgenţă a împlinit 100 de ani. Eu 
cred că noi, Consiliul judeţean, nu ne-am vândut foarte bine marfa cu ceea ce s-a făcut la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă. S-au realizat multe acolo şi mai avem de realizat. Chiar  faţa 
Spitalului Judeţean de Urgenţe, în ultimii 2-3 ani, s-a modificat radical. Dar sigur că şi 
prezenţa actualului manager de spital a grăbit aceste lucruri, dar şi intervenţia mai mult 
decât salutară prin susţinerea de proiecte a Consiliului judeţean şi prin finanţarea 
Consiliului judeţean. Mai  avem obiective extrem de urgente cum ar fi maternitatea, pentru 
care există un proiect pe fonduri europene, dar care acum este blocat din cauza unei 
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Hotărâri de Guvern care nu a mai fost pusă în aplicare, avem secţia de dermatologie care 
mai trebuie modernizată, secţia de oncologie, cobaltoterapie, care presupune sume mari şi 
pentru care trebuie să ne gândim împreună, chiar inclusiv la o formulă de parteneriat public 
privat. Modernizarea policlinicii, sunt obiective imediate care probabil în următorii 2-3 ani, 
împreună vom reuşi să le rezolvăm şi într-adevăr Spitalul Judeţean de Urgenţă să se 
apropie mai mult de ceea ce doresc cetăţenii de la acest spital. Sigur, el va avea probabil o 
replică puternică şi din partea Spitalului Municipal atunci când el va fi gata la nivel de 
dotare probabil. Şi de aceea investiţiile cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, ca o 
prioritate pentru Consiliului judeţean pentru următorii 4 ani. 

♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş avea o 
singură rugăminte. Neimplicându-mă în acest proiect, şi nu ştiu toate amănuntele, aş dori 
ca iniţiatorii să ţină cont de lucrurile mai mult practice în organizarea şi administrarea unei 
cantine şi să încerce să le realizeze. Mă refer în special la faptul că este ştiut de către toţi 
cei care au avut nefericita întâmplare de a trece prin spital, că partea de alimentaţie a lăsat 
de dorit întotdeauna. De aceea, mă repet încă odată, aş dori să ţină cont de realităţile 
practice, nu numai de cele teoretice şi normele care sunt în vigoare. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Daţi-ne câteva exemple, domnule consilier!  
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Exemplele nu aş vrea să le discut acum, pentru că nu 

are sens. Doar am specificat. Pierdem timpul dacă dăm multe exemple. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Atunci vă invit să faceţi aceste sugestii  

domnului director Stoica de la Spitalul de Urgenţă. Sigur, dacă sunt în folosul pacientului 
băcăuan, nu văd de ce nu le-am lua în calcul. Este firesc, dar trebuie nominalizate, că aşa 
discutând la general, e mai greu să identificăm aceste propuneri.   

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Scuzaţi-mă că revin cu intervenţia. Sunt bucuros, vorba 
antevorbitorilor, să asist la momentul în care unul din elementele deosebit de importante în 
funcţionarea unei unităţi spitaliceşti este problema dietei şi alimentaţiei bolnavilor. Prin 
acest proiect cred că se intră în starea de normalitate privind calitatea alimentaţiei, a 
regimurilor alimentare şi modul cum se distribuie pentru cele două categorii mari de 
pacienţi.  Pacienţi care se pot deplasa la sala de mese şi pacienţi care servesc masa la pat pe 
motive obiective. Sunt total de acord ca acest proiect să treacă repede şi fac o paranteză. 
De curând, am avut discuţii şi am fost interpelat de managerul Spitalului de Pediatrie, 
doctorul Veringă, care mi-a povestit că are mari probleme cu cantina Spitalului de 
Pediatrie şi vreau să vă întreb domnule preşedinte: noi am aprobat un buget pe anul în curs; 
dacă s-a finalizat şi s-au dat sumele necesare, deoarece Spitalul de Pediatrie riscă să fie 
închis, una din condiţiile autorizaţiei de funcţionare este tocmai problema dietei copilului. 
Ei sunt copii mici, inclusiv sugari. În concluzie salut iniţiativa şi subscriu pentru acest 
proiect. Vă mulţumesc. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate.  
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu unanimitate a fost aprobat proiectul prin care mai 
aprobăm finanţarea unui obiectiv important la Spitalul Judeţean de Urgenţă. V-am spus, cu 
asta am şi început, eu cred că am rezolvat foarte multe împreună în ultimii doi-trei ani  
acolo şi băcăuanii trebuie să ştie că toate modernizările la Spitalul Judeţean au fost 
sprijinite de către Consiliul judeţean. Avem secţii care astăzi arată cum trebuie. Chiar la 
Spitalul de Pediatrie, dacă tot veni vorba de Spitalul de Pediatrie, avem aparatură şi dotări, 
dar nu aveam asistenţi care să ştie să lucreze cu acea aparatură.  

 
      ◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul „Modernizare adăpost de zi şi de noapte pentru copiii 
străzii MORCOVEAŢĂ, str. Henri Coandă nr.4, Bacău”. 

  
Sunt consultaţi 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: Rezultatul votului pentru domnul Bondar Radu 

Gabriel este de 24 voturi pentru. Dacă mai sunt intervenţii? 
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Eu aş dori să informez Consiliul judeţean şi toţi 

colegii mei, deşi am făcut-o şi ieri în şedinţa de comisie, că în urma şedinţei consiliului 
director de la DGASPC, şefii de serviciu au ridicat două probleme. Probleme pentru care 
răspunzători se pare suntem noi, din punctul lor de vedere. Salarii întârziate o săptămână şi 
planau şi suspiciuni în rândul lor, că nu-şi vor primi salariile până la sfârşitul anului. Mai 
era o nemulţumire, plata personală pentru a obţine drepturile de liberă practică a 
psihologilor şi asistenţilor sociali. În şedinţa de comisie de ieri, în urma discuţiei unde a 
fost prezent şi domnul director Braşoveanu, şi domnul director ne-a informat că de fapt nu 
direcţia ar trebui să plătească acest drept de liberă practică. Dorinţa mea este adresată 
domnului director, de a informa personalul, astfel încât să nu mai existe suspiciuni şi să nu 
fim noi găsiţi cei vinovaţi pentru unele drepturi care nu se regăsesc în lege. Mulţumesc.  

♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC: Ieri m-am informat asupra a aceea ce s-a 
ridicat pentru că eu am plecat spre sfârşitul şedinţei, există  un program de formare 
continuă aprobat de Consiliul judeţean. Nu este vorba de acestea. Ei au ridicat problema 
pentru că în statutul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi în statutul psihologilor 
există şi această posibilitate, ca angajatorul să poată plăti. Nu este legal, au făcut referate, 
nu le-am aprobat, le-am menţionat acest lucru, ei au ridicat această problemă şi în colegiul 
director. Nu este absolut nici un fel de problemă cunosc acest lucru. 

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Legat de salarii, într-adevăr pentru prima dată în 
ultimii patru ani, au primit salariile într-adevăr cu o lună mai târziu, în luna noiembrie din 
motive absolut obiective. Vreau să vă spun că sunt judeţe în ţară care nu au plătit salariile 
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de trei luni, şi ar trebui spus acest lucru, Suceava, Constanţa, Botoşani. Cred că nu este 
judeţ care să fie la zi, dar nimeni nu spune acest lucru. Deşi au fost informaţi că prin 
hotărârea noastră din luna noiembrie vor primi salariile, este adevărat cu întârziere, au 
preferat să facă acea conferinţă de presă, sigur au dreptul la conferinţă de presă, dar mi s-a 
părut uşor exagerată poziţia şi situaţia dânşilor. Vom asigura salariile şi pentru luna 
decembrie, de aceea vom avea o şedinţă nu săptămâna următoare, următoarea săptămână. 
În schimb ţin să le spun dânşilor că voi insista pentru bugetul din anul 2009 pe o analiză 
profundă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de reducere a 
cheltuielilor acolo, pentru că am mai spus-o, o spun, şi am s-o spun la fiecare şedinţă de 
Consiliu judeţean, această direcţie pune o presiune pe bugetul Consiliului judeţean de 
aproximativ 45%, şi sigur că orice procent care îl salvăm de aici, îl redirijăm către 
obiective din judeţ începând cu catedrala, trecând pe la Spitalul Judeţean de Urgenţă, 
Spitalul Moineşti (mai nou), drumuri judeţene şi alte obiective de infrastructură, sigur că 
va fi un lucru pozitiv. Dânşii să nu uite această cifră 45%, şi să nu uite că în România, anul 
viitor, cea mai mare bogăţie pe care o va avea un om va fi un loc de muncă. Chiar dacă el 
este plătit cu o săptămână după data cu care sunt obişnuiţi. A fost un eveniment nedorit, 
dar extrem de izolat în ceea ce se întâmplă în restul direcţiilor din ţară şi asta  ar trebui să 
le-o spuneţi inclusiv dumneavoastră doamna Lucaş. Deci la toate direcţiile de asistenţă 
socială din ţară au fost probleme, sunt direcţii care nici acum nu şi-au luat salariile de pe 
lunile septembrie, octombrie, noiembrie, iar noi suntem la zi. La Constanţa, salariaţii au 
făcut protest în faţa guvernului. Aici s-a întâmplat un lucru ciudat, dar sigur că vom avea  
în vedere acest lucru la discuţia bugetului pe anul 2009 şi solicit de pe acum direcţiei buget 
finanţe şi comisiei de specialitate o analiză profundă pe Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, o analiză pe reducerea cheltuielilor nu pe ceea ce s-a 
întâmplat până acum. Pentru că ceea ce s-a întâmplat până acum, este extrem de pozitiv şi 
nu am obiecţiuni. Dar sumele alocate acolo sunt foarte mari şi s-ar putea să ajungem într-o 
zi în care  nu vom mai avem bani pentru alte investiţii din judeţ. Asta este poziţia mea cel 
puţin, şi  cred că şi a Consiliului judeţean.  

  
              
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închisă şedinţa  

din data de 27 noiembrie 2008, 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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