CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 31 august 2004, 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.138 din
23.08.2004 a preşedintelui Consiliului judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă
publică prin presa locală şi afişare.
La şedinţă din totalul de 37 de consilieri în funcţie, sunt prezenţi 35 de
consilieri, absentând motivat domnul vicepreşedinte al Consiliului judeţean Bacău,
Mitocariu Victor şi domnul consilier Enăşoaie Petru.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş .
Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă spre aprobare următorul proiect al
ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat al judeţului a imobilelor în care îşi desfăşoară
activitatea cabinetele medicale;
2. Proiect de hotărâre privind contractarea de către Consiliul judeţean
Bacău a unui împrumut pentru finanţarea investiţiilor;
3. Proiect
de
hotărâre
privind
repartizarea
pe
unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit
pentru asigurarea ajutorului social, potrivit Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului judeţean Bacău şi repartizarea de „Sume defalcate din
impozitul pe venit” la Consiliul local Agăş şi Consiliul local Asău;
5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de inventariere a
arhivei cu documentaţii elaborate până în anul 1990 de fostul
Institut de Proiectări judeţean Bacău;
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumatorilor persoane
juridice aflate sub autoritatea Consiliului judeţean Bacău,
beneficiari ai serviciilor de alimentare cu apă, energie termică şi
apă caldă, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2004;
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea fondurilor suplimentare
alocate de la bugetul de stat, pentru actualizarea planurilor
urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice,
organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii pentru
aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Bacău;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de
funcţii la Serviciul public judeţean de drumuri Bacău;
10.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului judeţean Bacău ca membri ai Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică a judeţului Bacău;
11.
Proiect de hotărâre privind începerea procedurilor pentru
înfiinţarea unui agent economic de interes judeţean pentru
serviciile de gospodărie comunală;
12.

Diverse.

Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la ordinea de zi
prezentată.
Nefiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
În continuare, se trece la primul punct din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
judeţului a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea cabinetele medicale.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil.
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Dl. Drăgănuţă Constantin, consilier: Nu am avut în documentaţie
contractul de concesionare. Acum mă uit pe el. În comisie noi am fost de acord să
votăm trecerea din proprietate publică în proprietate privată, respectiv pentru
concesionarea acestor spaţii. Ni s-a pus în documentaţie acum contractul de
concesionare dar nu am avut la dispoziţie timp să-l studiem. Astăzi votăm sau
aprobăm şi acest de contract de concesionare cadru?
D-na Hăineală Olga, director: Nu.
Dl. Drăgănuţă Constantin, consilier: Dacă nu, eu propun ca acest
contract să se aprobe de către Consiliul judeţean, lăsându-ne şi nouă un interval
de timp în care să-l studiem. Fiindcă eu aş avea câteva modificări de făcut. Dau
numai un singur exemplu: cineva nu plăteşte redevenţa, îl las un an de zile iar
după un an de zile îl dau afară. El îmi face o investiţie, mă judec cu el 3 ani, iar el
poate să stea vreo 10 ani liniştit în spaţiu, după care îmi plăteşte redevenţa sau nu
mi-o plăteşte.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Contractul de concesionare nu este supus
aprobării astăzi. El este doar supus atenţiei dumneavoastră şi până la şedinţa
următoare putem strânge toate aceste sugestii şi toate aceste observaţii, inclusiv
cele făcute în şedinţa de Consiliu judeţean sau după şedinţa de Consiliu judeţean.
Deci, menirea alăturării acestui contract la materialele dumneavoastră de astăzi
este tocmai pentru a vă expune opiniile până la viitoarea şedinţă de Consiliu
judeţean pentru a face un contract de concesiune cât mai bun.
Nemaifiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, 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 contractarea de către Consiliul judeţean Bacău a unui
împrumut pentru finanţarea investiţiilor.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii, Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil, cu
menţiunea preşedintelui Comisiei nr.1, domnul Andronache Petru, care solicită o
specificaţie privind structura lucrărilor pentru care se doreşte contractarea
lucrărilor şi a secretarului Comisiei nr.5, domnul Dogaru Silvestru, care solicită
consemnarea sumelor pentru fiecare proiect în parte.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu menţiunea domnului secretar
general, Traian Milon, referitoare la faptul că pentru adoptarea unei astfel de
hotărâri este necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor. Proiectul de hotărâre se
aprobă în unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea ajutorului social,
potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii, Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Hăineală Olga, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al Consiliului judeţean Bacău şi repartizarea de
„Sume defalcate din impozitul pe venit” la Consiliul local Agăş şi Consiliul local
Asău.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Dl. Chiriac Ioan, consilier: Sumele alocate sunt infime şi nu le comentăm,
cu atât mai mult cu cât sunt din bugetul propriu al Consiliului judeţean. Problema
pe care vreau să o ridic este alta: necazurile acestor oameni sunt foarte mari şi
nevoile lor sunt pe măsură. Am văzut la rectificarea bugetară de anul acesta 2.100
mld. lei. Asta înseamnă că, totuşi, s-au adunat bani la buget. Nu înţeleg de ce nu
au venit din rezerva Guvernului mai mulţi bani pentru susţinerea acestor localităţi,
cu atât mai mult cu cât în această perioadă ne-a vizitat judeţul şi domnul
Prim-Ministru şi domnul Preşedinte deci, sunt cunoscute realităţile din judeţul
Bacău şi văd că ele se accentuează. Vă informez şi mulţi dintre dumneavoastră
ştiu că dezastrul este şi dincolo de Siret: la comuna Izvoru Berheciului pur şi
simplu au fost luate acoperişurile la peste 300 de case, deci problema se
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acutizează la nivelul judeţului Bacău şi văd că nu sunt repartizate fonduri mai
consistente pentru ajutorul acestor oameni năpăstuiţi.
Dl. Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, pentru că această
hotărâre vizează nu numai problemele locuitorilor din comunele Agăş şi Asău, ci şi
suplimentarea sumelor pentru copiii şcolari şi preşcolari, propun ca la titlul
hotărârii să nu apară repartizarea de sume la Consiliul local Agăş şi Asău, pentru
că noi, de fapt, repartizăm pentru toate consiliile locale sume pentru Programul
social la copiii din cls. I-IV şi preşcolari şi cred că nu se justifică să aibă titlul
acesta acest proiect de hotărâre. Titlul ar trebuie să fie: - Hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al Consiliului judeţean Bacău şi repartizarea de
„Sume defalcate din impozitul pe venit” – atât.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Înainte de a supune la vot propunerea
dumneavoastră, vreau să-i răspund domnului consilier Chiriac. Deci, prin Hotărâre
de Guvern, în urma solicitării făcute de Prefectul judeţului Bacău şi preşedintele
Consiliului judeţean Bacău, s-a aprobat o sumă de aproape 16 mld. lei pentru
reconstruirea a 52 de case şi achiziţionarea de loturi de teren pentru acele
gospodării care au fost distruse şi nu mai pot fi reconstruite şi se află în continuare
în zonă cu pericol de a fi inundate. S-a identificat o suprafaţă de teren de
aproximativ 4 ha, undeva în comuna Agăş în spatele bisericii, s-a alocat o sumă de
bani pentru achiziţionarea de teren, aproximativ 500 de mp de gospodărie şi
construirea de 52 de case pentru, repet, familiile care nu mai pot reconstrui casele
care au fost distruse de ape. Atât vizita domnului Prim-Ministru, Adrian Năstase,
cât şi vizita domnului Preşedinte, Ion Iliescu, a lăsat urme şi se pare că a lăsat
urme dintre cele mai pozitive pentru cei care au fost cu adevărat afectaţi de
inundaţii şi care nu mai aveau nici o şansă de a prinde Crăciunul în casă nouă.
Repet, această sumă de aproape 16 mld. lei a fost aprobată în şedinţă de Guvern,
săptămâna trecută şi urmează a fi transferată către Consiliul local Agăş şi Consiliul
local Asău.
Supun la vot propunerea domnului profesor Bontaş, ca proiectul de hotărâre
să se intituleze: Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului
judeţean Bacău şi repartizarea de „Sume defalcate din impozitul pe venit”. Fără
nominalizarea Consiliului local Agăş şi Consiliului local Asău.
D-na Hăineală Olga, director: Dacă îmi permiteţi, aş dori să fac o
precizare. Atunci când am propus titlul expunerii de motive şi al proiectului de
hotărâre am avut în vedere 2 elemente şi anume: bugetul propriu al Consiliului
judeţean se rectifică cu cei 5 mld. lei, pentru că această sumă rămâne în bugetul
propriu al Consiliului judeţean pentru „lapte şi corn”. Această sumă nu mai este
repartizată consiliilor locale pentru că procedura de plată a serviciilor pentru „lapte
şi corn” se efectuează la nivelul Consiliului judeţean, direct către furnizorii de
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produse de panificaţie şi nu se distribuie la consiliile locale. Se face în baza
recepţiilor transmise de către consiliile locale la Consiliul judeţean pe semnătura
ordonatorului de credite al Consiliului judeţean, deci, se rectifică numai bugetul
propriu al Consiliului judeţean. Iar cât priveşte repartizarea la comuna Agăş şi
Asău, menţionez că nu se pot considera rectificări ale bugetului ale acestor două
comune pentru că stă în competenţa consiliilor locale ale comunelor de a-şi
rectifica bugetele, în baza sumelor repartizate de Consiliul judeţean.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Deci, propunerea domnului Bontaş poate fi
supusă la vot sau nu poate fi, doamna directoare?
Dl. Avram Constantin, consilier: Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi.
Eu propun să rupem această hotărâre şi acest dualism din înţelegerea titlului şi
tratarea articolelor, ca atare, în două hotărâri distincte, pe care le aprobăm… E un
lucru mult mai simplu. Şi atunci nu se mai confundă nici rectificarea bugetului
propriu al Consiliului judeţean cu repartizarea unor sume către Consiliul local Agăş
şi lucrurile se simplifică.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Supun la vot propunerea domnului Bontaş
fără nominalizarea Consiliilor locale Agăş şi Asău. Cine este pentru?
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: 15 voturi „pentru”? Cine este împotrivă?
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: 11 voturi împotrivă? Cine se abţine?
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Nu se abţine nimeni, înseamnă că s-a
numărat rău sau nu aţi ridicat mâna. Repet, reiau votul pentru cine este pentru
propunerea domnului profesor Bontaş?
Se supune din nou la vot propunerea domnului consilier Bontaş Dumitru şi se
aprobă cu majoritate de voturi: 17 (şaptesprezece) voturi „pentru”,
15 (cincisprezece) voturi „împotrivă” şi 3 (trei) abţineri.
În continuare, se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Gireadă Cornelia, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de inventariere a arhivei cu
documentaţii elaborate până în anul 1990 de fostul Institut de Proiectări judeţean
Bacău.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii cu privire la expunerea de
motive prezentată.
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Dl. Palăr Ionel, consilier: Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte. Aş dori
dacă este posibil să se insereze în acest document un termen în care ar trebui
realizată această arhivare. După o analiză a specialiştilor în domeniu, evident!
D-na Gireadă Cornelia, director: Necunoscând volumul acestor materiale,
documente şi modalitatea în care există în arhiva unităţii, nu putem să apreciem
astăzi un termen pentru rezolvare.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: În schimb, vom prezenta o informare în
fiecare şedinţă de Consiliu judeţean pe marginea acestui proiect de hotărâre.
Nemaifiind alte observaţii, Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Gireadă Cornelia, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind
aprobarea consumatorilor persoane juridice aflate sub autoritatea Consiliului
judeţean Bacău, beneficiari ai serviciilor de alimentare cu apă, energie termică şi
apă caldă, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2004.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii cu privire la expunerea de
motive prezentată.
Nefiind observaţii, Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil cu
menţiunea domnului Andronache Petru, preşedintele Comisiei nr.1:
D-l Andronache Petru, preşedintele Comisiei nr.1: O precizare personală:
din material nu rezultă că această listă a fost comunicată furnizorilor de utilităţi.
D-na Gireadă Cornelia, director: Imediat ce se aprobă de către
dumneavoastră această listă, este prevăzut în articolul 3 din proiectul de hotărâre
că Direcţia de urbanism va comunica furnizorilor acestor servicii lista
consumatorilor la care trebuie să se asigure un minim de consult tehnologic.
Nemaifiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În timpul votării domnul consilier Avram Constantin doreşte să facă o
observaţie.
D-l Avram Constantin, consilier: O singură observaţie. Cred că este
recomandabil în astfel de situaţii, pentru că în această listă găsim ordonator
secundar de credite, o mai atentă observare a acestora pentru a evita să ordoneze
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mai puţin judicios banii din celelalte capitole ale bugetelor proprii. Pentru că noi, în
felul acesta, prin votul nostru, dăm un gir acoperitor pentru ordonatorii secundari
de credite, vis a vis de aceste utilităţi. Vă mulţumesc.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Da, s-a reţinut observaţia domnului
consilier.
D-l Floroiu Ionel, consilier: Domnule preşedinte, permiteţi şi mie să pun o
întrebare domnului Braşoveanu? Să ne spună şi nouă, Centrul de Agrement şi
Recreere Zemeş ce reprezintă? Pentru cine s-a creat?
D-l Braşoveanu Sorin, director Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului
Bacău: Este un proiect în care parteneri sunt Consiliul judeţean – Direcţia Generală
pentru Protecţia Copilului – este un fost centru de plasament pentru copiii cu nevoi
speciale. Acolo e un complex de servicii, de fapt. La parter va funcţiona un centru
educaţional pentru copiii din comunitate, din comuna Zemeş, copii cu nevoi
speciale, un centru de zi şi la etaj spaţiile au fost amenajate pentru copiii din
centre de plasament unde nu avem posibilitatea să-i trimitem în tabere, să fie un
centru de recreere pentru copiii din sistemul nostru de protecţie. Mulţumesc.
Se reia procedura de vot a proiectului de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Gireadă Cornelia, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind
repartizarea fondurilor suplimentare alocate de la bugetul de stat, pentru
actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii cu privire la expunerea de
motive prezentată.
Nefiind observaţii, Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului director Stelian Gherghelescu, pentru a prezenta proiectul de hotărâre
privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi a
statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean
Bacău.
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Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii cu privire la expunerea de
motive prezentată.
Nefiind observaţii, Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului director Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta proiectul de hotărâre
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul public judeţean
de drumuri Bacău.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii cu privire la expunerea de
motive prezentată.
Dl. Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, din punctul nostru de
vedere aveţi libertatea să luaţi orice măsuri în ceea ce priveşte organizarea
Serviciului de drumuri, numai să se observe o mai bună administrare a drumurilor.
Din păcate, situaţia pe drumurile judeţene este critică şi datorită calamităţilor care
s-au abătut asupra judeţului şi datorită lipsei de fonduri. Totuşi, trebuie să vă
spunem că mai sunt aproximativ 2 luni în care se mai poate lucra pe drumurile
judeţene şi din păcate nu există o activitate susţinută pe aceste drumuri judeţene.
Dimpotrivă, sunt mari probleme. De aceea, vin cu propunerea ca aceste drumuri
judeţene, în cel mai scurt timp, să fie concesionate unor firme private, cel puţin
pentru o mai bună monitorizare. Dacă nu putem stabili o bună viabilitate a căilor
de rulare, cel puţin să fim informaţi din timp asupra pericolelor ce apar pe aceste
drumuri judeţene. Sunt locuri în care apar adevărate capcane, conducătorii auto
nu le cunosc şi se pot întâmpla accidente majore. Am fost pe câteva drumuri
judeţene, deja populaţia a început să taie copaci, să-i pună în gropile respective
pentru a-i atenţiona. Acesta este o problemă care trebuie să intre în sarcina
Serviciului de drumuri sau a compartimentului de monitorizare a Serviciului de
drumuri.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Da, este o problemă mai veche a Consiliului
judeţean. Sunt 1.000 de km de drum judeţean de administrat. Oricum, actualul
Consiliu judeţean nu poate fi făcut vinovat de starea acestor drumuri judeţene.
D-l Chiriac Ioan, consilier: Nici n-am făcut-o şi nici n-o facem! Era o
problemă de a găsi o soluţie de optimizare.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Am reţinut propunerea privind
concesionarea unor porţiuni din drumurile judeţene. O vom studia şi o vom
analiza. Îmi exprim speranţa că în următorii 4 ani se va mări oferta de programe
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europene pentru reabilitarea drumurilor judeţene şi spun acest lucru nu
întâmplător, îl spun pentru simplul fapt că în urmă cu o săptămână s-a lansat o
componentă PHARE, un program pentru reabilitarea drumurilor judeţene de
interes turistic, care abordează zone de interes turistic. Este un prim pas pe care
Consiliul judeţean Bacău îl va aborda cu maximă seriozitate şi cred că vom rezolva
parte din aceste drumuri judeţene. Ceea ce se întâmplă acum pe aceste drumuri
este o realitate, pe care o ştim cu toţii, cunoaştem şi cauzele şi vom încerca să
îmbunătăţim, pe cât posibil, până în luna octombrie, aşa cum aţi spus şi
dumneavoastră, când se mai poate interveni, să îmbunătăţim starea acestor
drumuri. Repet, reţin ca interesantă propunerea dumneavoastră privind
concesionarea acestor drumuri judeţene. Dacă mai sunt alte observaţii…
D-l Chiriac Ioan, consilier: Dacă mai îmi permiteţi. Ca un argument la
concesionare noi avem 12 puncte de sprijin care sunt proprietatea Consiliului
judeţean. Ori, Serviciului de drumuri îi este greu să administreze aceste puncte de
sprijin unde trebuie paznic, unde trebuie plătită energia electrică, unde sunt
anumite utilităţi. Şi în felul acesta am scăpa şi de povara administrării acestor
puncte de sprijin.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Bun, acum eu mă bucur că aţi intervenit
dumneavoastră. Vă întreb: a mai existat o iniţiativă de acest gen în ultimii 4 ani?
Sau dacă nu, de ce nu a existat?
D-l Chiriac Ioan, consilier: Da! Dar, dar au fost concesionate numai
Societăţii „DRUMURI” S.A. care era a Consiliului judeţean. După privatizare nu am
mai putut ţine licitaţie din motive obiective, ştiţi şi dumneavoastră şi cred că ar
trebui reluată licitaţia pentru concesionarea drumurilor judeţene pe segmente, aşa
cum e şi normal.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Da, vom studia această propunere.
Sunt consultaţi din nou domnii consilieri dacă au observaţii cu privire la
expunerea de motive prezentată.
Nemaifiind observaţii, Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului director Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Bacău ca membri ai
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Bacău.
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Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii cu privire la expunerea de
motive prezentată.
Nefiind observaţii domnul preşedinte, Benea Dragoş, solicită propuneri din
partea consilierilor judeţeni pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului
judeţean Bacău ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului
Bacău.
Dl. Tătaru Dan, consilier: Din partea Partidului Social democrat îi propun pe
domnii: Floroiu Ionel, Bunea Cristian, Ciocan Nicolai şi Botez Mircea.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Domnul secretar Traian Milon consemnează
propunerile. Dacă mai sunt alte propuneri? Domnule Chiriac.
Domnul Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, având în vedere
faptul că sunt 6 locuri în această Comisie de ordine publică şi suntem 5 partide
reprezentate în Consiliul judeţean, cred că este loc pentru toate partidele
reprezentate, astfel încât noi din partea Alianţei Dreptate şi Adevăr propunem pe
domnii: Pricope Cornel şi Bondor Silviu.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Alte propuneri mai sunt?
Dl. Palăr Ionel, consilier: Din partea Partidului Umanist propun pe domnii:
Iştoc Petru, Dogaru Silvestru şi Palăr Ionel.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Deci, s-au însumat 9 propuneri. 9 propuneri
pentru 6 locuri. Domnule secretar, procedura de vot explicit.
Dl. Traian Milon, secretar general: Procedura de vot se realizează pe baza
înscrierii propunerilor dumneavoastră pe buletinul de vot pe care îl avem aici. Se
înscrie numele şi prenumele candidatului şi la „opţiune” se înscrie semnul „X” în
dreptul candidatului preferat. Se distribuie atâtea buletine de vot câţi consilieri
sunt prezenţi, adică 35 de buletine de vot, urna este aici şi trebuie să votaţi prin
vot secret.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Deci „X” opţiunea de votat. Domnule
secretar, câte poziţii aveţi pe buletinul de vot?
Dl. Traian Milon, secretar general: 9. Voturile valabil exprimate sunt cele
care au în dreptul persoanei preferate semnul „X”, dar trebuie să votaţi maxim
6 persoane, dacă sunt 7 buletinul de vot este nul.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Domnul secretar va înregistra pe buletinul
de vot cele 9 propuneri, în ordinea în care au fost prezentate, iar până vor fi
tipărite buletinele de vot vă propun să luăm o pauză.
După reluarea lucrărilor şedinţei.
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Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Deci domnii Huluţă Ghiorghe, Marian Ion şi
Claudiu Şerban vor trebui să-şi intre iarăşi în atribuţiuni ca membri ai Comisiei de
numărătoare a voturilor.
Dl. Traian Milon, secretar general: Au fost multiplicate 35 de buletine.
Dacă doriţi eu le număr în faţa dumneavoastră. Vă reamintesc că trebuie să puneţi
semnul „X” în dreptul persoanei preferate, astfel încât mai multe semne de „X”
decât şase vor conduce la anularea votului şi de asemenea, orice alte semne, prin
tăiere sau modificarea listei. Aş invita Comisia de numărătoare a voturilor să-şi
intre în funcţie. Dacă se doreşte să contrasemneze pe aceste buletine de vot, dacă
nu, cu aprobarea dumneavoastră, să le distribuim. Să înţeleg că le putem
distribui?
Nefiind observaţii din partea domnilor consilieri membrii Comisiei de
numărătoare a voturilor împart buletinele de vot.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Mi-aş permite să profit de timpul liber şi să
dau citire punctului 11. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind
începerea procedurilor pentru înfiinţarea unui agent economic de interes judeţean
pentru serviciile de gospodărie comunală. Sper să fiu în asentimentul
dumneavoastră şi să profităm de această pauză. Fiecare dintre dumneavoastră
aveţi acest material, din punctul meu de vedere foarte important, şi aş face apel la
atenţia dumneavoastră.
În continuare domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind începerea procedurilor pentru înfiinţarea
unui agent economic de interes judeţean pentru serviciile de gospodărie
comunală.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Un material asemănător l-am prezentat ieri
în şedinţa Consiliului local Bacău. Pentru că dincolo de acceptul nostru, al
Consiliului judeţean, trebuie şi aprobarea Consiliului local. Dânşii au primit cu
interes această propunere. Prin vocea preşedintelui de şedinţă, în speţă, a
domnului Răducan, s-a subliniat importanţa materialului şi a celor prezentate în
acest material. Am prezentat câteva din argumentele pentru care actualul
R.A.G.C., care este la Consiliul local Bacău, ar trebui să treacă la judeţ sau să
găsim o formă prin care să înfiinţăm o societate cu 50% Consiliul local, 50%
Consiliul judeţean. Aţi văzut, avem 32 de proiecte de alimentări cu apă, de
canalizări, care vor fi puse în funcţiune începând cu 30 septembrie, acestea
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urmând a fi gestionate coerent şi unitar şi de aceea este, zic eu, din punctul meu
de vedere, necesar ca R.A.G.C. Bacău să treacă la Consiliul judeţean sau să găsim
o formulă mixtă între Consiliul local şi Consiliul judeţean. La nivel naţional
exemplele de regii pozitive sunt regii judeţene şi vă dau exemplu judeţele: Iaşi,
Timiş, Braşov, Constanţa, Sibiu, aceasta neînsemnând că R.A.G.C. Bacău nu este
o regie apreciată la nivel naţional. De asemenea, proiectul de aducţiune Valea
Uzului de 54 mil. euro poate deveni un proiect de interes judeţean, iar o eventuală
trecere a regiei la Consiliul judeţean nu va afecta în mod negativ, sub nici o formă,
derularea acestui proiect. Eu i-am rugat pe domnii consilieri locali să realizeze
importanţa deciziei lor pentru că ei pot afecta în mod pozitiv sau negativ, prin
decizia lor, locuitorii judeţului Bacău. Cu atât mai mult pentru noi este foarte
important ce decizie vom lua şi aştept opinii din sală. Domnule profesor Bontaş.
Dl. Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi.
Iniţiativa care ne-a fost prezentată este de mare utilitate pentru perioada care
urmează pentru că, în felul acesta, noi putem să prevenim situaţiile care au mai
existat şi în anii anteriori cu privire la administrarea unitară a unui proiect, a unei
infrastructuri care trece pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale, pe
teritoriul comunelor sau oraşelor. Ştiţi bine câte reclamaţii au fost, câte situaţii
conflictuale s-au născut în legătură cu exploatarea aducţiunii de apă de la barajul
Poiana Uzului către Bacău, când locuitorii comunelor de pe teritoriul cărora trece
această importantă investiţie publică au abuzat de dreptul lor de proprietate şi au
făcut de multe ori lucrări neoficiale, neautorizate pentru folosirea apei în scopul
irigării grădinilor. Desigur, şi Regia Naţională „Apele Române” a fost obligată să
facă o revizuire în ceea ce priveşte administrarea acestui patrimoniu de interes
public şi a găsit de cuviinţă să obţină, pe căi legale, o reorganizare a acestui
patrimoniu. El a revenit, cum era şi normal, în curtea noastră a Consiliului
judeţean, autorităţii judeţene şi pentru a beneficia de toate regulile, drepturile pe
care le impune obţinerea unei finanţări din exterior, eu consider că trebuie să
acordăm sprijinul celor care se vor implica atât din partea noastră, a membrilor
Consiliului judeţean, cât şi a membrilor Consiliului local Bacău dar şi a celorlalte
consilii locale care sunt vizate pentru a înfiinţa acest serviciu de interes public. Eu
îi urez succes domnului preşedinte Benea în acest demers şi în acelaşi timp îmi
exprim speranţa că va reuşi.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc, domnule profesor. Dacă mai
sunt opinii în sală?
Dl. Olaru Neculai, consilier: Din punctul meu de vedere acţiunea aceasta
nu ştiu dacă este bună sau nu. La enunţurile de genul: ”s-a constatat că datorită
lipsei unui operator judeţean” nu ştiu ce s-a întâmplat cu starea tehnică a
infrastructurii sau lucruri cu caracter general. Propunerea mea este ca să ne
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putem face o părere autorizată şi fundamentată şi vorbesc mai mult în numele
meu, ar trebui să cunoaştem mai multe lucruri: care sunt atribuţiunile, care este
rolul acestui operator, care sunt asociaţii, de ce numai municipiul Bacău, de ce
Regia Bacău şi Consiliul judeţean şi nu şi celelalte instituţii de la celelalte localităţi
din judeţ care au aceste atribuţiuni sau în care pot fi înfiinţate sucursale care să
aibă aceste atribuţiuni. Sunt o serie de lucruri, după părerea mea, care trebuie să
vină în completare şi atunci eu propun să discutăm acest lucru de-abia după ce
materialul este studiat cu mare atenţie şi fundamentat.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Tocmai aceasta este menirea acestei
hotărâri. Deci, noi avem de pus în funcţiune 32 de investiţii. Cine le va administra
aceste investiţii în mediul rural?
Dl. Olaru Neculai, consilier: Cine le finanţează, cine a obţinut finanţarea.
Cine a obţinut finanţarea? 32 de consilii locale, în momentul acesta. Pentru că ei
au obţinut finanţarea. În momentul în care au cerut finanţarea, când au făcut
documentaţia pentru obţinerea finanţării, înseamnă că atunci s-a avut în vedere şi
partea de exploatare şi partea cheltuială şi de întreţinere.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Când s-au făcut aceste solicitări s-a
avut în vedere ridicarea nivelului de trai în mediul rural românesc. Alimentarea cu
apă mi se pare o condiţie esenţială pentru ridicarea nivelului de trai. Exact la asta
s-au gândit, domnule consilier! Au solicitat alimentarea cu apă pentru că aşa e
normal să fie într-un stat care se pregăteşte să intre în Uniunea Europeană! Este
normal să îţi vină apa la robinet şi nu să o iei din fântână.
Dl. Olaru Neculai, consilier: Întrebare mai precisă: ce legătură are Consiliul
local Bacău în această asociere, aţi spus dumneavoastră, de 50%, cu Consiliul
judeţean? De ce 50% Consiliul local pentru că pe scheletul lui, pe experienţa lui,
se va face această viitoare societate comercială, adică sunt lucruri care trebuie să
fie cât se poate de clare.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Vă daţi seama că aceste lucruri urmează să
le aprofundez cu aparatul de specialitate din Consiliul judeţean şi cu aparatul de
specialitate din Primăria Bacău. Tocmai asta este menirea noastră. Noi când vom
găsi o soluţie sau alta vom veni cu ele la dumneavoastră şi vă vom explica şi în
Consiliul local şi în Consiliul judeţean.
Dl. Olaru Neculai, consilier: Părerea mea este că trebuie găsite întâi aceste
soluţii…
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Eu v-am prezentat argumentele pentru care
am iniţiat acest demers. Dumneavoastră spuneţi-mi dacă vis a vis de argumentele
pe care le-am prezentat, este vreunul rupt de realitate.
Dl. Olaru Neculai, consilier: Eu nu spun că este rupt de realitate. Eu spun
că există o fundamentare care nu este bazată pe lucruri concrete.
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Dl. Benea Dragoş, preşedinte: La care fundamentare vă referiţi? Din
materialul prezentat?
Dl. Olaru Neculai, consilier: La câteva lucruri pe care le-am sesizat.
Excluzând faptul că am luat cunoştinţă despre această acţiune, acum, fără ca să
fie discutată în Comisii, fără ca să fie aprofundată cât de cât. Repet întrebarea: de
ce Regia Bacău şi cu Consiliul judeţean?
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: De ce Regia Bacău şi cu Consiliul judeţean?
Dl. Olaru Neculai, consilier: Dumneavoastră aţi spus! 50% Regia Bacău,
50% Consiliul judeţean…
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Nu, 50% Consiliul local, 50% Consiliul
judeţean.
Dl. Floroiu Ionel, consilier: Este o variantă de lucru! Domnul preşedinte şi
cu aparatul de lucru al Consiliului judeţean şi cu aparatul executiv al Consiliului
local Bacău vor stabili mai multe variante, pe care le va expune în faţa Consiliului
judeţean. Acum noi trebuie să-i dăm un mandat preşedintelui şi executivului
Consiliului judeţean să facă o strategie împreună cu Consiliul local vis a vis de
acest lucru… Noi supunem la vot mandatul preşedintelui! Nu înfiinţarea!
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Am prezentat aici câteva argumente!
Credeţi că este vreunul de aici rupt de realitate? Avem nevoi de constituirea unei
regii?
Dl. Olaru Neculai, consilier: Pentru mine nu este suficient de argumentat!
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Ce nu este suficient de argumentat? Dacă
să înfiinţăm o regie sau nu?
Dl. Olaru Neculai, consilier: Exact, da!
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Domnule, primul argument: am pierdut
SAMTID-ul că nu am avut o regie… Cunoaşteţi Programul SAMTID? Cunoaşteţi ce
fonduri au atras judeţele Iaşi, Vaslui?
Dl. Olaru Neculai, consilier: De ce nu veniţi în documentarea, în susţinerea
acestei propuneri cu lucrurile pe care le spuneţi acum? Şi cu altele! Cu ce
înseamnă administrarea acestei societăţi. Care vor fi atribuţiile celor de la Oneşti,
vor fi în subordine, se va prelua tot activul, patrimoniul? Eu aduc în discuţie doar
ceea ce pot eu să gândesc în momentul acesta. Dar, probabil că dacă aprofundez
şi mă documentez pot să vin în completare şi cu alte argumente.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Departe de a fi demersul perfect cel care
l-am făcut acum! Am intrat ieri în Consiliul local fără să am discuţii în Consiliul
judeţean. Dar, am preferat să nu pierd o lună să intru în Consiliul judeţean şi după
aceea să merg în Consiliul local. Este un prim pas. Sigur că acum, ţinând cont şi
de ce spuneţi dumneavoastră, de ce spune un alt domn consilier, toate aceste
probleme vor fi luate în discuţie împreună cu Consiliul local.
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Dl. Olaru Neculai, consilier: Deci, eu închei în felul următor. Eu am înţeles
că se încep demersurile pentru înfiinţarea acestei societăţi comerciale. Eu citesc
din hotărâre: la art.1 „se aprobă începerea procedurilor pentru înfiinţarea unui
agent economic de interes judeţean”.
D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Haideţi să coroborăm art.1 cu art.2 şi
veţi vedea că există un cuvânt: „oportunitate”. Domnul preşedinte trebuie să
aducă în faţa Consiliului judeţean oportunitatea înfiinţării sau neînfiinţării acestui
agent economic. El, de fapt, cere un mandat din partea noastră.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Eu cer acordul dumneavoastră de principiu
pentru a vedea cum voi realiza acest lucru.
D-l Avram Constantin, consilier: Domnule preşedinte, referitor la afirmaţia
dumneavoastră că vom fi puşi în situaţia să administrăm reţele de apă este o
chestiune legată de viitor şi nu văd graba cu care ar trebui să adoptăm, acum, prin
hotărâre de Consiliu judeţean, ceva ce dumneavoastră prin atributele date de
Legea nr. 215 puteţi iniţia, continua prin aparatul de specialitate. Între timp s-ar
putea să identificăm noi forme de parteneriat, e vorba şi de regii similare din
oraşele judeţului şi din municipiile judeţului şi într-un final, de comun acord, să
adoptăm o hotărâre care să consfinţească un lucru bun. Propunerea mea este ca
timpul de răgaz pe care l-a cerut domnul consilier Olaru, că până la urmă, la aşa
ceva se referea, ar permite consilierilor judeţeni să întregească această procedură
pe care dumneavoastră o puteţi iniţia fără votul nostru, de aşa natură încât
demersul dumneavoastră să fie încununat de succes.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Dacă nu aş fi venit în faţa Consiliului
judeţean să vă cer un acord de principiu, m-aţi fi întrebat, după aceea, de ce nu
am venit în faţa Consiliului judeţean? Art.3 din prezenta hotărâre spune următorul
lucru:”concluziile desprinse din analiză sau, după caz, documentaţia pentru
înfiinţarea agentului economic…”, deci, nu aprobăm acum înfiinţarea agentului
economic, „…prevăzut la art.1 şi la art.2 vor fi prezentate Consiliului judeţean în
termen de 45 de zile de la data prezentei” . De acum urmează o muncă de 45 de
zile depusă de Consiliul judeţean şi Consiliul local pentru a identifica soluţia prin
care Consiliul judeţean va rezolva problemele pe care le-am ridicat aici. Şi nu cred
că mă grăbesc, dimpotrivă, eu cred că s-ar putea să fiu puţin în întârziere, pentru
că sunt investiţii care vor fi puse în funcţiune şi nu are cine să le administreze.
D-l Avram Constantin, consilier: Eu revin la faptul că dumneavoastră, prin
lege, puteţi iniţia aşa ceva. Legea vă dă astfel de atribute. Funcţia pe care o
ocupaţi vă dă astfel de competenţe. Nu văd de ce aveţi nevoie de votul nostru
pentru iniţierea unor proceduri vis a vis de înfiinţarea unui agent economic, câtă
vreme aveţi la dispoziţie un aparat de specialitate foarte bine pregătit şi câtă
vreme şi dumneavoastră manifestaţi cu adevărat buna intenţie de a lăsa acest
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răgaz consilierilor judeţeni să voteze sau să completeze, să identifice potenţiale
forme de parteneriat cu alte astfel de regii, de aşa manieră încât să iasă un lucru
bun.
Dl. Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, eu cred că trebuie să
supuneţi la vot acest proiect de hotărâre. Dumneavoastră ne-aţi adus astăzi un
proiect de hotărâre. Ne propuneţi să-l adoptăm. Sunt propuneri să-l amânăm. Eu
zic să supuneţi la vot cele două opţiuni.
Dl. Pocovnicu Dorian, consilier: Aş dori să fac o completare. Întâmplător
sau nu Bacăul se află pe unul dintre ultimele locuri din ţară la capitolul alimentări
cu apă în mediul rural.
Dl. Vreme Valerian, consilier: O mică lămurire aş dori şi eu: dacă în cadrul
acestui proiect aţi surprins şi Valea Trotuşului, în speţă oraşul Tg. Ocna şi oraşul
Oneşti. Şi dacă aţi avut discuţii şi cu reprezentanţii Consiliului local Oneşti şi Tg.
Ocna.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: În acest demers sunt prevăzute toate
localităţile din judeţul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu majoritate de voturi:
27 (douăzecişişapte) voturi pentru, 3 (trei) voturi împotrivă ale domnilor consilieri:
Olaru Neculai, Avram Constantin şi Drăgănuţă Constantin şi 5 (cinci) abţineri ale
domnilor consilieri: Palăr Ionel, Iştoc Petru, Mihăilă Petrică, Vreme Valerian,
Dogaru Silvestru.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Rezultatul votului pentru reprezentanţii
Consiliului judeţean Bacău ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
judeţului Bacău.
Dl. Huluţă Ghiorghe, consilier: Domnul consilier Floroiu 21 de voturi,
domnul consilier Bunea 19 voturi, domnul consilier Ciocan 20 de voturi, domnul
consilier Botez 20 de voturi, domnul consilier Pricope 18 voturi, domnul consilier
Bondor 17 voturi, domnul consilier Iştoc 18 voturi, domnul consilier Dogaru 4
voturi, domnul consilier Palăr 19 voturi. Deci, domnii consilieri Floroiu Ionel, Bunea
Cristian, Ciocan Nicolai, Botez Mircea şi Palăr Ionel au fost aleşi reprezentanţi
Consiliului judeţean Bacău ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
judeţului Bacău iar pentru domnii Pricope Corneliu şi Iştoc Petru, întrucât au
obţinut un număr egal de voturi: 18, trebuie să repetăm votul, dar în condiţiile în
care unul dintre ei nu se retrage. Am şi făcut buletinele de vot şi cu acceptul
dumneavoastră, domnule preşedinte, pot să le şi împart.
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Nefiind observaţii din partea domnilor consilieri membrii Comisiei de
numărătoare a voturilor împart buletinele de vot.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Trecem la punctul de „Diverse” până se
culeg buletinele de vot. Dacă există intervenţii la acest punct?
Dl. Pocovnicu Dorian, consilier: Domnule preşedinte, v-aş reţine puţin
atenţia cu un subiect care ne-ar interesa pe toţi, în sensul că depăşeşte linia şi
interesele politice. S-a încheiat ieri olimpiada care a adus Bacăului un prilej de
multă bucurie şi reuşita Monicăi Roşu de la gimnastică a fost mediatizată ca atare.
Aş vrea să atrag atenţia că ne scapă din vedere faptul că mai avem o campioană
olimpică, se numeşte Angela Alupei, este tot băcăuancă de-a noastră, cu origini
din Bijghir şi dacă există o modalitate prin care să acordăm un premiu şi acestei
gimnaste.
D-na Hăineală Olga, director: Consiliul judeţean anterior a aprobat pentru
sportivii şi persoanele care sunt rezidenţi în judeţul Bacău, premii pentru cei care
obţinut rezultate deosebite la manifestările cultural-sportive organizate în afara
ţării. Potrivit acestei hotărâri a Consiliului judeţean, consider că este posibilă
premierea acestei sportive.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Cu o sumă în cuantum de…? Atât pentru
Monica Roşu cât şi pentru Angela Lupei.
D-na Hăineală Olga, director: Nu am la mine această hotărâre. Dar mă
informez şi vă comunic care este cuantumul.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog, şi până înregistrăm şi celelalte luări
de cuvânt să aprobăm şi acest lucru.
Dl. Palăr Ionel, consilier: Chiar dacă revin asupra unui punct despre care
s-a discutat, respectiv despre calamităţi, spunea domnul Chiriac despre Izvorul
Berheciului. Ar fi bine să luăm în calcul şi Coloneştiul unde s-a produs, practic, o
catastrofă. La Coloneşti am fost anunţat că sunt foarte multe case distruse, sunt
câteva localităţi, respectiv 3 sate în care oamenii aproape că nu au ce să
mănânce. Noi reprezentanţii Partidului Umanist am luat măsuri directe, dar sunt
insuficiente pentru a-i ajuta pe aceşti oameni.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Vom studia raportul Comisiei împotriva
dezastrelor şi vom analiza.
Dl. Palăr Ionel, consilier: Şi dacă îmi mai permiteţi. La punctul 2. Noi
reprezentanţii Partidului Umanist ne-am abţinut de la aprobarea acestui proiect de
hotărâre. Nu respingem nimic din ceea ce este folositor comunităţii dar dorim să
votăm în cunoştinţă de cauză.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Din punctul meu de vedere cine a votat
„pentru” a susţinut un demers cine n-a votat „pentru” nu l-a susţinut.
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Dl. Rotaru Ion, consilier: Aş vrea să ridic o problemă, cred, de interes
general pentru locuitorii judeţului Bacău. Cu toţii ne-am confruntat cu problema
care se ridică la Biroul de evidenţa populaţiei şi paşapoarte. Ştiţi prea bine că în
faţă acestui birou se doarme, se fac liste şi dacă reuşesc să intre acolo, am văzut
femei cu copii care au ieşit aproape leşinate. Aş dori să invitaţi pe domnul
inspector şef al Inspectoratului de Poliţie şi să ne raporteze, dacă vreţi, pentru că
avem această calitate de a-i cere socoteală, care sunt motivele, care sunt condiţiile
tehnice, de spaţiu, de personal, de nu ajungem să obţinem un buletin, un
paşaport în condiţii normale, fără să stai 2-3 zile la coadă şi fără să apelezi la
relaţii. Aşa ar fi normal pentru o ţară care vrea să intre în Europa.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Rotaru, activităţile de paşapoarte,
permise, buletine şi evidenţa populaţiei sunt repartizate prin lege către Prefectura
judeţului Bacău şi Primăria municipiului Bacău. Dânşii acum nu au spaţiul necesar
pentru a putea investi bani şi pentru a moderniza aceste spaţii pentru ceea ce se
doreşte. A fost o discuţie între prefectul judeţului Bacău, primarul municipiului
Bacău şi preşedintele Consiliului judeţean Bacău la o şedinţă de Comitet operativ
în luna iulie din care a rezultat necesitatea trecerii unui spaţiu din patrimoniul
Consiliului judeţean în patrimoniul Consiliului local. Nici până acum nu am primit
un răspuns din partea Consiliului local Bacău vis a vis de solicitarea noastră de
schimb pentru acest spaţiu existent în zona Aviatori – Micronului 2. Acest spaţiu
este al nostru şi trebuie să-l dăm prin hotărâre de Consiliu judeţean la Primăria
municipiului Bacău. Firesc, el trebuie să facă obiectul unui schimb. Nici până astăzi
Consiliul local nu a venit cu o propunere concretă. Şi această problemă nu se
tergiversează din cauza noastră sau a Prefecturii. Sigur, acum putem culege opinii
şi din partea dumneavoastră. Cunoaşteţi patrimoniul Consiliului local, ce-am putea
noi cere în locul acelui spaţiu de pe strada Micronului? Am greşit sau nu, eu am
înaintat propunerea pentru Cantina socială, de pe strada Ştefan cel Mare. Ca un
răspuns din partea Consiliului local, ieri în şedinţa de Consiliu local au angajat
acest spaţiu pentru altceva. Unde este vina Consiliului judeţean? Acesta este
răspunsul Consiliului local la solicitarea noastră.
Dl. Rotaru Ion, consilier: Nu cred că trebuie să căutăm vinovaţi, cred că
trebuie să căutăm oameni care să rezolve problema cât mai repede în sprijinul
tuturor cetăţenilor judeţului Bacău.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Aveţi consilieri locali la partid care pot să
interpeleze executivul primăriei în şedinţă de consiliu local. Tocmai ieri a fost
această şedinţă de consiliu local. Dacă există anumite interese ele nu se află la
Consiliul judeţean. Vă rog să mergeţi la domnul secretar Hură, să consultaţi
procesul verbal al şedinţei Comitetului operativ-consultativ din luna iulie şi să
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vedeţi ce discuţii au fost acolo şi cine a ridicat imperios această problemă:
prefectul judeţului şi preşedintele Consiliului judeţean Bacău.
D-na Chelaru Oana, consilier: Aş vrea să fac o sugestie domnului consilier.
Cred că în calitate de consilier judeţean, ca reprezentant al comunităţii judeţului
Bacău, puteţi să iniţiaţi dumneavoastră un demers personal către instituţiile care
sunt abilitate să se ocupe de această problemă şi eventual dacă mai găsiţi printre
noi susţinători la ideea dumneavoastră şi la demersul dumneavoastră, semnăm şi
noi pe cererea pe care urmează să o adresaţi acestor instituţii.
D-l Floroiu Ionel, consilier: Cred că săptămâna viitoare se va întruni
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Conform legii avem atribuţiuni şi în acest
sens.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt intervenţii la punctul „Diverse”?
Domnule Mihăilă, vă rog.
Dl. Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, vreau să vă aduc în
atenţie un eveniment care a avut loc săptămâna trecută. Este vorba de şedinţa
Consiliului local din comuna Glăvăneşti unde au participat atât consilierii cât şi un
număr important de cetăţeni. E o situaţie critică vis a vis de drumul judeţean care
străbate localitatea şi leagă localitatea de comuna Podu Turcului, comuna
Motoşeni şi comuna Răchitoasa. Consider că tronsonul care străbate localitatea
Glăvăneşti este într-o stare extraordinar de degradată. Din discuţiile care au avut
loc în această şedinţă a reieşit faptul că din cauza stării foarte proaste a drumului,
din cauza traficului greu, având în vedere că acolo se fac transporturi de buşteni
din zona Răchitoasa spre restul ţării şi a gropilor proeminente din asfalt, un număr
important de case (60-70) au structura de rezistenţă avariată. Cetăţenii m-au
rugat să vă transmit dumneavoastră personal, domnule preşedinte, şi colegilor,
când intră acest tronson în atenţia noastră, când se va reabilita?
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Vom prezenta o informare de la Serviciul
judeţean de drumuri, referitoare la această problemă în şedinţa din luna
septembrie. Probleme ca la Glăvăneşti sunt în tot judeţul.
Dl. Mihăilă Petrică, consilier: Aş propune să facem o listă cu priorităţi, să
vedem care este cel mai degradat drum şi atunci în funcţie de fonduri să rezolvăm
aceste probleme. Aş mai avea o observaţie: deşi am votat punctul 2 în unanimitate
aş vrea să cer nişte lămuriri legate de Parcul Industrial pentru care se alocă 20
mld. lei. Nu ştim ce reprezintă. Nici unul dintre colegii mei de la Partidul Umanist
sau de la Partidul Naţional Liberal.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Mihăilă, aţi avut ocazia la comisii,
aţi avut ocazia la punctul 2, acum suntem la punctul „Diverse”. Despre Parcul
Industrial s-a mai vorbit… Mai sunt intervenţii la punctul „Diverse”?
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Dl. Huluţă Ghiorghe, consilier: În urma votului dumneavoastră, domnul
Iştoc Petru a obţinut 20 de voturi şi domnul Pricope Corneliu a obţinut 15 voturi.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Deci cei 6 consilieri aleşi ca reprezentanţii
Consiliului judeţean Bacău ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
judeţului Bacău sunt domnii: Floroiu Ionel, Bunea Cristian, Ciocan Nicolai, Botez
Mircea, Palăr Ionel, Iştoc Petru.
Nemaifiind alte probleme, dl. preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare ale Consiliului judeţean Bacău
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
Dragoş Benea
SECRETAR GENERAL,
Traian Milon
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