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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  31.10.2013, în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

 
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin  Dispoziţia nr.328 din 24.10.2013 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 36, absentând  motivat, 
domnul  consilier  Ganea Laurenţiu. 

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, 

stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi.   
 Daţi-mi voie să declar deschisă şedinţa şi să dau citire ordinii de zi de astăzi 31 

octombrie 2013.  
  

1.  Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 22.10.2013; 
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Bacău pe anul 2013;   

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 
2013, al Consiliului Judeţean Bacău;   

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale conform 
art.33 alin.(3) din Legea nr.273/2006 a sumei de 3.000 mii lei pentru achitarea 
arieratelor, pentru susţinerea programului de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală;   

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Reabilitare 
termică Centrul Şcolar de educaţie incluzivă nr.2 Comăneşti”;   

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Strategiei Tarifare parte 
integrantă din Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii la nivelul judeţului Bacău a 
Comisiei paritare, în scopul formulării de propuneri de atribuire a serviciului de 
transport public de persoane prin curse regulate şi de atribuire a licenţelor de taseu;  

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee judeţene 
şi modificarea caietului de sarcini al traseului special Sascut – Valea Seacă;  

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local Livezi a unui 
bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Bacău;  

 Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 
10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor echipamente de colectare a 

deşeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun ,,Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”;   

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru  proiectul  
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public Judeţean pentru 
promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont a unui spaţiu din 
imobilul situat pe strada Ioniţă Sandu Sturza, nr.1, municipiul Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

13. Diverse.   
     

- Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma 
implementării Proiectului ‘’Ghiozdanul şcolarului’’ din cadrul Programului de susţinere 
a învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

- Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Clubul Sportiv 
Municipal Oneşti pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului “ 40 DE ANI DE 
PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ-CSM ONEŞTI.” 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

Cu menţiunea,  sper că aţi observat că am retras un proiect de pe ordinea de zi şi 
anume punctul 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Strategiei Tarifare 
parte integrantă din Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare; 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii la ordinea de zi prezentată.  
 



 3

Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de  22.10.2013 şi se dă cuvântul  doamnei secretar al judeţului 
Zară Elena Cătălina. 

 
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42 

alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe 
secretarul supune spre aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere 
prevederile mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei 
ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de  22.10.2013. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 
Nefiind observaţii, se supune  aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se 

aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă  

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2013;   

     
   Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

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

   
◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe 
trimestrul III 2013, al Consiliului Judeţean Bacău;   

      
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate. 
        
◄Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale conform art.33 alin.(3) din Legea nr.273/2006 a sumei de 3.000 
mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programului de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală;   

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sigur că există şi lucruri pozitive şi lucruri 

negative. Lucrurile pozitive sunt că suntem printre judeţele care mai dăm ceva bani la 
comune sau la unităţile administrativ teritoriale. Să ştiţi că la alte judeţe sunt rectificări 
în minus, fie datorită felului în care se derulează activitatea economică acolo, fie 
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datorită felului în care îşi fac datoria cei de la finanţele publice. Noi suntem un judeţ în 
care încă se mai întâmplă lucruri pozitive şi cu activitatea finanţelor publice şi cu 
activitatea economică, astfel că practic avem această sumă la dispoziţie, asfel încât să 
mai susţinem pe ici pe acolo, proiectele unităţilor administrativ teritoriale, în teorie. În 
practică propunerea noastră este de a aloca aceste sume doar către primăriile din mediul 
rural, pentru că suma este destul de mică. Pentru cei din mediul urban începând cu 
Bacăul, continuând cu Moineşti, Comăneşti, Oneşti, Slănic Moldova, Buhuşi, 
Dărmăneşti şi Târgu Ocna, urmând să îi susţinem pe alte rectificări sau  din bugetul pe 
anul viitor. Deci toate aceste sume sunt orientate către consiliile locale din mediul rural 
unde într-adevăr problemele sunt mai mari, veniturile sunt mai mici şi uneori o sută de 
milioane de lei vechi, sau două sute sau trei sute, pot conta foarte mult, ori pentru lemne 
pentru anotimpul rece, ori pentru achitarea unor arierate, ori pentru închiderea unor 
lucrări de dezvoltare locală, ori pentru cofinanţarea unor proiecte europene. Sunt fel şi 
fel de tipuri de cheltuieli care mai de care mai presante în mediul rural şi sunt convins 
că toţi consilierii judeţeni din această sală ştiu acest lucru. Sigur că vor fi şi observaţii, 
vă rog să vă înscrieţi la cuvânt. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, banii sunt 
puţini, dar uneori pentru o localitate rurală sunt vitali. De aceea vreau să aduc la 
cunoştinţa dumneavoastră situaţia comunei Ardeoani, care datorită unui obiectiv şcolar 
care nu a putut fi achitat, trece printr-o situaţie destul de dificilă. Şcoala funcţionează, 
funcţionează bine, dar… mă rog, nu s-a reuşit să se plătească de doi ani de zile ceea ce 
trebuie. De aceea aş ruga colegii şi pe dumneavoastră domnule preşedinte, m-am 
orientat să luăm câte 5000 de lei de la patru localităţi care au peste 60 de mii, să-i facem 
măcar 30 de mii să aibă şi el în noiembrie, decembrie cheltuieli de funcţionare. Că altfel 
riscă să nu aibă lumină chiar de sărbători. Nu este o cerinţă prea mare şi cred că poate fi 
înţeleasă. Şi în acest sens eu m-am orientat la comunele care au peste 60 de mii, cum ar 
fi Bucium, să luăm câte 5000, de la Gura Văii, Strugari şi Tamaşi. Nici ei nu se sărăcesc 
prea mult, dar pe ăsta să-l ţinem în viaţă măcar în 2013. Vă mulţumesc mult pentru 
înţelegere. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, într-adevăr 

suma este mică în raport cu cerinţele UAT-urilor din judeţul nostru. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Orice sumă este mică în raport cu ce au nevoie 

consiliile din mediul rural. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da. Cu atât mai mult cele 3 milioane să le împarţi 

la cele peste 70 de UAT-uri înseamnă puţin, jumătate din intervenţia mea a făcut-o 
colegul meu domnul Bondor. Aş merge pe aceeaşi idee şi aş mai face observaţia că sunt 
suficiente UAT-uri care au fost vitregite şi la repartizarea conform HCJ nr.36 din 15 
martie 2013, care au primit cele mai mici sume, respectiv douăzeci şi şapte de mii şase 
sute cinci zeci. Este adevărat că în aceeaşi situaţie cum este comuna Ardeoani nu mai 
este nici o comună, ea într-adevăr are o situaţie specială, dar aş mai veni cu două 
completări. Comuna Livezi care are arierate foarte vechi şi pentru care 20-30 de mii lei 
ar însemna mult şi comuna Filipeni, o comună foarte săracă, în care parcă, şi probabil 
mulţi colegi dintre noi au fost în comuna Filipeni, parcă se află în alt judeţ. Până şi 
drumul judeţean care o traversează este în mare parte pietruit şi nu asfaltat. Deci pe 
aceeaşi idee cu domnul Bondor, aş propune o diminuare doar cu 10 mii de lei de la 
Strugari, cu 5 mii de lei de la Mănăstirea Caşin, cu 20 de mii de la Gura Văii şi mi se 
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pare că de la Balcani am mai putea să mai luăm 10 mii, comune care au peste 50 de mii 
şi să dăm la aceste trei comune, sume  întradevăr  mult mai mici în raport cu necesităţile 
lor, dar care ar însemna, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, mult pentru ele. 
Mulţumesc. 

♣ Dl Humulescu Vasile, consilier: Domnule preşedinte, aşa cum se conturează, 
astăzi avem o misiune dificilă că trebuie să  repartizăm o sumă mică la un judeţ cu 
primării care au foarte multe probleme de rezolvat. Personal, în şedinţa de comisie, eu 
m-am abţinut de la acest proiect de hotărâre şi doresc să motivez decizia şi în plenul 
consiliului judeţean. M-am abţinut din două considerente: în primul rând, pentru faptul 
că nici o persoană din conducerea PC Bacău nu a fost consultată privind repartiţia către 
primăriile PC şi ca urmare din calculul nostru, suma totală care a fost dirijată sau 
repartizată primăriilor PC, este cu mult sub reprezentarea procentuală a populaţiei din 
judeţ, de 8%. Şi în al doilea rând pentru că prin repartiţia care s-a efectuat sunt diferenţe 
foarte mari între primăriile Partidului Conservator, nejustificate, iar aceste diferenţe care 
merg până la dublarea sumei de la o primărie la alta, a creat deja nemulţumiri între  
edilii PC şi nu avem argumente solide pentru a justifica această situaţie. Ca urmare, nu 
vreau să duc greutatea în altă curte, dar pentru a ameliora această situaţie, îmi permit să 
propun un amendament: Să se opereze influenţe pozitive în valoare de aproximativ 15 
mii de lei la primăriile Berzunţi şi Dămieneşti care au nişte proiecte mai deosebite şi cu 
greu le pot realiza, iar suma necesară să fie asigurată prin efectuarea de influenţe 
negative în valoare a câte 5 mii de lei de primăriile Brusturoasa, Horgeşti, Odobeşti, 
Parava, Plopana şi Vultureni. Am prins noi nişte localităţi care în anii precedenţi au 
primit fonduri mult mai mari decât primăriile PC. Suntem conştienţi că trebuie votat 
acest proiect de hotărâre, pentru că sunt nişte bani care sunt aşteptaţi de către primării, 
pentru ca să fie achitate arieratele şi pentru a continua programele pe care le au. Dar 
dorim să adresăm rugămintea colegilor din consiliu, ca să accepte şi să voteze acest 
amendament. Vă mulţumesc. 

♣ D-na Coşa Maricica, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vreau să vă 
mai spun un singur lucru. Aşa cum a spus colegul meu domnul Humulescu, în rândul 
nostru sunt mari nemulţumiri de la sume, dar nu neapărat de la sume, dar cea mai mare 
nemulţumire a noastră este de la un principiu. Noi, consilierii  Partidului Conservator nu 
am fost consultaţi pe aceste sume. Suntem trei consilieri judeţeni; nu ştiu, mulţi, puţini, 
câţi vom fi, dar domnule preşedinte, rugămintea mea personală de astăzi la 
dumneavoastră ca şi lider de grup al consilierilor PC este să ne chemaţi separat de orice 
alt partid la consultări. Mulţumesc frumos. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Şi de la PDL îl chemăm pe domnul 
primar de la Ardeoani. Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu mai sunt, am să vă fac şi eu 
un amendament. O să spun pe scurt. O să propun să luăm de la comuna Caşin 50 de 
milioane de lei vechi şi să-i transferăm la comuna Pârgăreşti. Vreau să răspund puţin la 
câteva dintre problemele care s-au ridicat într-un mod absolut civilizat, dar tot civilizat 
vă spun că la Ardeoani degeaba dai 50, 100, 150, 200, 300, 400 de milioane pentru că 
acolo datoria este de ordinul zecilor de miliarde. Să ştiţi că noi cei din executiv de aici, 
când am propus aceste sume, am avut în calcul şi un soi de echilibrare dacă doriţi. Către 
judeţul Bacău au mai venit bani pe Ordonanţa 28, şi la consiliul local Livezi, şi la 
consiliul local Berzunţi şi la consiliul local Odobeşti, şi la alte consilii locale, am ţinut 
cont şi de acest indicativ pentru primarii care au primit bani pe ordonanţa 28. Ordonanţa 
28 este cea care cumulează proiectele vechi. Iar la Ardeoani dacă dăm bani se vor duce 
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în acea datorie de zeci de miliarde. Deci efectul ar fi minim. Plus că trebuie, şi eu sunt 
consecvent cu acest principiu, cei din vechiul consiliu îl ştiu, şi l-aţi mai auzit şi cei din 
actualul consiliu, că trebuie să-i încurajăm în continuare pe cei care au fost  disciplinaţi, 
cât de cât disciplinaţi cu bugetul local. Dacă noi tot vom invoca arierate de 30, 40 de 
miliarde ca la Ardeoani, ca să dăm bani către anumite consilii locale greşim profund. 
Îmi amintesc şi acum, domnule consilier Bondor, eraţi vicepreşedinte la momentul 
respectiv, era prefect domnul Bălan. Începuse criza, era în anul 2009, era discuţia la 
Direcţia Agricolă, cu toţi primarii din judeţ. Şi le-am spus: 

-Fraţilor, mai opriţi-vă cu aceste cheltuieli nebugetate. Repet, nu poţi să ai  buget 
de venituri de 5-6-10 miliarde de lei, şi să angajezi cheltuieli cu contracte, cu facturi de 
30-40-50-60-100 de miliarde. Nu poţi să faci acest lucru doar pentru că ai un buget pe 
bani publici. Acasă  dacă ai  venituri de 20 de milioane lei vechi, cheltui până în 20 de 
milioane de lei vechi, nu cheltui 100 de milioane. Când vii la primărie de ce îţi permiţi 
dacă ai buget de 10 miliarde venituri, să angajezi cheltuieli de 50? Asta s-a întâmplat la 
Ardeoani şi s-a întâmplat şi la alte consilii locale. Acesta este adevărul şi îl ştim cu toţii. 
De aceea, eu nu pot să susţin alocări pentru primari care efectiv au fost în dispreţ faţă de 
banul public. Şi de aceea un amendament vis-a-vis de Ardeoani, care să conţină mai 
mult decât am propus aici, nu-l susţin. Aţi pomenit de Livezi. Întâmplător, comuna 
Livezi a închis pe Ordonanţa 28 proiectul pe care îl avea şi vorbim aici de 2 miliarde de 
lei vechi. Deci sunt nişte bani care au venit în comuna Livezi. Şi mai sunt asemenea 
exemple, pot să vă mai dau. Deci lucrăm cu fel de fel de elemente, nu numai cu alte 
criterii care s-au mai enunţat aici. Şi domnul consilier Bondor şi domnul consilier 
Mihăilă aţi propus să luăm de la nişte consilii locale care, scuzaţi-mă, începem să le 
imputăm faptul că… sau luăm de la ei pentru că sunt mai mici, dar  sunt disciplinaţi cu 
banul public. Strugari, sau Tamaşi!? Păi nu vă supăraţi, închid anul 2012 şi 2013 l-au 
închis pe zero fără datorii, fără zeci de miliarde, fără conturi blocate, fără constructori 
care să bată la uşă, au avut bani să cumpere lemne pentru copii la şcoală, să plătească 
salariile la angajaţi, şi toate celelalte obligaţii. Păi ce facem, îl încurajăm pe cel care şi-a 
bătut joc de banul public şi îl tăiem pe cel care a chivernisit sărăcia până la urmă. Nu am 
să susţin asemenea principii niciodată. Deci eu v-am formulat un amendament, dacă nu 
mai sunt alte amendamente… 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Daţi-mi voie două secunde domnule preşedinte! 
Este o confuzie şi nu vreau să se înţeleagă greşit.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu este nici o confuzie aici. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Acele miliarde multe, ştiţi şi dumneavoastră foarte 

bine că au venit pe programe guvernamentale care nu au fost achitate din diverse 
motive. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cum se cheamă proiectul guvernamental cu 
şcoala de la Ardeoani? 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Proiectul prin Ministerul Învăţământului. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule, domnule consilier? 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu asta am vrut să zic. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi nu, că asta nu aţi vrut să spuneţi, asta aţi spus. 

Cum se cheamă proiectul guvernamental pe care s-a făcut şcoala de la Ardeoani? 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Prin Ministerul Învăţământului. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cum se cheamă proiectul!? Păi poartă un nume. 

HG nu ştiu cât, OG nu ştiu cât. Nu aşa prin Ministerul Învăţământului. Nu este 



 7

autoritate contractantă Ministerul Educaţiei acolo. Autoritate contractantă este Consiliul 
Local Ardeoani. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, eu am solicitat sumele acestea 
nu pentru gaura aia mare, pentru că aveţi dreptate nu poate fi acoperită, ci pentru 
cheltuieli de funcţionare, lemne, curent electric, nu pentru altceva. Nu este nici o 
problemă dacă nu se poate. Am solicitat şi cred că am făcut o solicitare de bun simţ care 
ar fi trebuit să fie acceptată. Nu amestecăm una cu alta. Nu se ducea în fondul acela 
mare că e o picătură nici nu are rost să-l duci acolo mai degrabă îl laşi.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi acolo se duce. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dar nu se duce. Pentru curentul electric de pe 

stradă, pentru lemne pentru şcoli, sunt cheltuieli de funcţionare. Şi am spus atât 
cheltuieli de funcţionare nu pentru altceva. Nu pentru arieratele vechi. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aici aveţi dreptate. Dar încă o dată vă întreb! 
Cum se cheamă proiectul prin care s-a făcut acea şcoală!? Proiectul Guvernamental sau 
proiectul european? 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Ce importanţă are.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi are, că aţi spus că este pe un proiect. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Este proiect prin Ministerul Învăţământului. A fost 

bugetat şi au avut startul prin Ministerul Învăţământului.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu există aşa ceva. Dezinformaţi ca să nu spun 

altceva. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Este program guvernamental. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dezinformaţi ca să nu spun altfel. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Bine. 
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Domnule preşedinte, faptul că aţi făcut o 

prezentare foarte la locul ei, ca să zic aşa, legat de UAT-urile care au avut anul acesta 
proiecte pe OG 28, aş vrea să fac şi eu un amendament şi anume să luăm de la primăria 
Răcăciuni, 5000 de lei pentru că anul acesta a închis un proiect pe OG 28, şi să-l 
transferăm la primăria Pârgăreşti. Mulţumesc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, mulţumesc şi eu. Începem să votăm 
amendamentele rând pe rând. 

- Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul consilier Bondor 
Silviu? 

Se votează cu 8 voturi „pentru”, respectiv domnul Ochenatu Eugen, domnul 
consilier Şapcă Nicu, domnul consilier Enăşoae Petru, domnul consilier Mihăilă Petrică, 
domnul consilier Drăgănuţă Constantin, domnul consilier Bondor Silviu, domnul 
consilier Căsăneanu Gabriel şi domnul consilier Isvoran Vasile, 2 „abţineri”, respectiv 
domnul consilier Cautiş Vasile şi domnul consilier Şendrea Iulian Răzvan şi 26 de 
voturi „împotrivă”. 

- Cine este pentru aprobarea amendamentului domnului consilier Mihăilă Petrică? 
Se votează cu 7 voturi „pentru”, respectiv domnul Ochenatu Eugen, domnul 

consilier Şapcă Nicu, domnul consilier Enăşoae Petru, domnul consilier Mihăilă Petrică, 
domnul consilier Drăgănuţă Constantin, domnul consilier Bondor Silviu şi domnul 
consilier Isvoran Vasile, 1 „abţinere”, respectiv domnul consilier Căsăneanu Gabriel şi 
28 de voturi „împotrivă”. 

- Cine este pentru aprobare amendamentului domnului consilier Humulescu 
Vasile? Se votează cu 4 voturi „pentru”, respectiv doamna consilier Coşa Maricica, 
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domnul consilier Bostan Ionel, domnul consilier Humulescu Vasile şi domnul consilier 
Isvoran Vasile, 2 „abţineri”, respectiv domnul consilier Căsăneanu Gabriel şi domnul 
consilier Mihăilă Petrică şi 30 de voturi „împotrivă”. 

- Cine este pentru aprobarea amendamentului domnului vicepreşedinte Năstasă 
Claudiu? Se votează cu 29 de voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, respectiv domnul 
consilier Ochenatu Eugen, domnul consilier Şapcă Nicu, domnul consilier Enăşoae 
Petru, domnul consilier Drăgănuţă Constantin, domnul consilier Bondor Silviu şi 2 
„abţineri”, respectiv domnul consilier Mihăilă Petrică şi domnul consilier Isvoran 
Vasile. 

- Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de subsemnatul? 
Se votează cu 30 de voturi „pentru” şi 6 voturi „împotrivă”, respectiv domnul 

consilier Ochenatu Eugen, domnul consilier Şapcă Nicu, domnul consilier Enăşoae 
Petru, domnul consilier Drăgănuţă Constantin, domnul consilier Bondor Silviu şi  
domnul consilier Mihăilă Petrică.  

Şi acum, ca să sintetizez, de la Consiliul Local Răcăciuni pleacă 50 de milioane de 
lei vechi, de la Consiliul Local Caşin pleacă 50 de milioane de lei vechi, ambele către 
Consiliul Local Pârgăreşti.  

 
 ◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă  expunerea  de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice – faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul „Reabilitare termică Centrul Şcolar de educaţie incluzivă nr.2 Comăneşti”;   

 
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
      
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte  Benea Dragoş  îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea constituirii la nivelul judeţului Bacău 
a Comisiei paritare, în scopul formulării de propuneri de atribuire a serviciului de 
transport public de persoane prin curse regulate şi de atribuire a licenţelor de taseu;     

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă  în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee 
judeţene şi modificarea caietului de sarcini al traseului special Sascut – Valea Seacă;   

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local Livezi a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Bacău;    

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă  cu unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a 
unor echipamente de colectare a deşeurilor în scopul realizării proiectului de interes 
comun ,,Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”;   

      
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

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

 
◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului 
general actualizat pentru  proiectul  „Sistem integrat de management al deşeurilor solide 
în judeţul Bacău”;   
   

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

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

se aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Floroiu Ionel pentru a prezenta expunerea de motive 
la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public Judeţean 
pentru promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont a unui spaţiu din 
imobilul situat pe strada Ioniţă Sandu Sturza, nr.1, municipiul Bacău;  

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Întrucât clădirea este de domeniul patrimoniului 

naţional, fiind lăcaş de cultură de-a lungul anilor, chiar de la geneza ei, eu zic, că trebuie 
să ne gândim. Acesta fiind chiar la km 0 (zero) de unde pleacă toate stăzile nu numai în 
municipiul Bacău chiar în judeţ, zic să ne gândim pentru această clădire, să-i dăm un 
caracter de uzanţă cultural-artistică în totalitatea sa. Ar fi păcat. Chiar acum când 
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veneam la şedinţă  mă uitam la clădire şi trăiesc emoţional, eu sunt mai păcătos din fire  
din punctul acesta de vedere. Acum să nu se înţeleagă că nu sunt de acord ca  Serviciul 
de Salvamont şi Promovarea Turismului să nu aibă un sediu adecvat dar, gândidu-mă 
încă o dată la istoricul acestei clădiri, zic că nu este bine venit. Eu voi vota împotrivă.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Parţial sunt de acord cu dumneavoastră, dar 
dat fiind faptul că, consiliul judeţean nu are spaţii, efectiv nu avem spaţiu pentru birouri 
în care să-şi desfăşoare activitatea salariaţii consiliului judeţean, am fost nevoiţi, ca o 
parte din serviciu, şi UIP şi ADIS şi acum mai nou şi serviciul de SALVAMONT să-l 
mutăm în acele spaţii care la momentul acesta sunt libere. De altfel această clădire este 
jumătate a consiliului judeţean şi jumătate a primăriei Municipiului Bacău. Când vom 
găsi soluţii pentru birouri, pentru salariaţii noştri, pentru activităţile pe care le 
desfăşoară salariaţii consiliului judeţean în alte părţi, o să luăm măsuri ca să-i mutăm de 
acolo şi să îi dăm destinaţia de care dumneavoastră parţial aveţi dreptate. Aşa este, vă 
leagă sufleteşte o chestiune de timp.  

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Acum 4 sau 5 ani, s-a discutat mutarea bibliotecii 
judeţene la Muzeul de Ştiinţele Naturii. Atunci am spus următorul lucru; mă citez, „nu 
aş vrea ca acest provizorat să devină o instituţie permanentă”. Din păcate astăzi 
confirmăm această teză pe care am exprimat-o atunci. Eu aş veni cu următoarea 
propunere: de fapt, colegii noştri cred că vor vota împotrivă, pentru că susţinem 
menţinerea acestei instituţii, că este bibliotecă sau altceva, dar oricum este o instituţie de 
cultură. Aş propune ca pentru viitor, deoarece condiţiile actuale după restaurare nu mai 
corespund criteriilor de clasificare zecimală care se cer şi accesul la raft, să se ia în 
discuţie construcţia unei biblioteci, numită din punctul meu de vedere bibliotecă 
metropolitană, întrucât Bacăul este centrul zonei metropolitane. Şi în parteneriat  
consiliul judeţean cu primăria Bacău, să poată face un proiect şi cu accesare de fonduri 
europene, pentru construcţia unei biblioteci moderne la Bacău. Mulţumesc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi eu vă mulţumesc. Nu ştiu cum să vă răspund, 
pentru că realmente eu nu m-aş putea opune la construcţia unei biblioteci. Nu poate fi 
nimic mai frumos decât să fii iniţiatorul, nu spun ctitorul Doamne fereşte, iniţiatorul 
unui asemenea proiect, să construieşti o bibliotecă. O bibliotecă este aproape ca o 
biserică. Scuzaţi-mi comparaţia, şi cred că nu exagerez cu nimic. Dumneavoastră 
domnule consilier Enăşoae aveţi o experienţă de consilier judeţean  de aproape 8 ani, 9 
ani de acum. Vedeţi că noi la construcţia fiecărui buget, la începutul  fiecărui  an,  avem 
fel de fel de priorităţi stringente pentru toţi cetăţenii judeţului Bacău. Noi vorbim de 
drumuri judeţene, vorbim de apă canal, vorbim de managementul deşeurilor, vorbim de 
şcoli, vorbim de investiţii în sănătate care nu trebuie uitate, cred că vom vorbi şi de 
Aeroport, tot într-o asociere cu primăria Bacău. Pe bugetul pe 2014, cu mare drag o 
finanţare a unei biblioteci, cu atât mai mult dacă vor fi şi nişte fonduri europene în acest 
sens, o reţin ca pe o propunere. Ea nu este nouă, dar vedeţi foarte bine, că realitatea 
bugetară care ne înconjoară, nu de ieri, de azi, ci de mai mult timp, nu ne permite să 
avem asemenea iniţiative. Au fost nişte timpuri pentru asemenea iniţiative nu ştiu dacă 
au fost timpurile foarte bine alese. Dacă mă uit la Muzeul de Ştiinţele Naturii, la Muzeul 
de Istorie, sunt nişte obiective care deşi au fost făcute încoace, dacă pot să spun aşa, în 
era noastră, după revoluţia din decembrie, totuşi prea repede au ajuns să fie depăşite 
moral. Reţin această propunere cu biblioteca şi probabil că şi primăria o recepţionează, 
şi dacă pe perioada 2014 - 2020 vom avea posibilitatea să accesăm vreun fond european 
pentru acest lucru cu cea mai mare plăcere. 
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, exact acum în timp ce 
vorbeaţi dumneavoastră, mi-am amintit că am avut o discuţie cu câţiva angajaţi ai 
bibliotecii judeţene şi dumnealor opinau că acolo unde îşi desfăşoară dumnealor 
activitatea, spaţiul este impropriu. De fapt nu au prea mult spaţiu şi că ar fi mult mai 
nimerit să se reîntoarcă acolo unde au fost. De fapt, este vorba de imobilul despre care 
vorbim. Eu aş propune ca până vom construi o bibliotecă şi probabil va mai dura ceva 
timp, să mutăm înapoi biblioteca acolo unde a fost, mai ales că acum este un spaţiu 
renovat şi eu cred că biblioteca judeţeană este o prioritate în faţa a ceea ce propunem noi 
astăzi pentru acest imobil. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Care a fost data recepţiei doamna directoare 
Gireadă, pentru bibliotecă? 

♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: 2011. Recepţia finală. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: 5 ani nu putem avea asemenea iniţiative de a 

schimba destinaţia. Nu? Şi aici este discuţia că jumătate este primăria Bacău şi jumătate 
este consiliul judeţean. Eu cred că…bun ea ca locaţie este o locaţie fericită, dar ca şi 
spaţiu, eu cred că nu mai face faţă unor cerinţe de bibliotecă. Să ştiţi că ce avem acolo, 
este mai bun decât ce avem pentru o bibliotecă modernă aşa cum ne-o imaginăm cu toţii 
şi cum am văzut în alte locuri, este clar că trebuie căutat un amplasament nou şi trbuie  
construită o bibliotecă după cum o reclamă timpurile. Pentru că s-au schimbat mult 
vremurile dacă pot să spun aşa. Cu totul şi cu totul altfel arată bibliotecile astăzi în 2013 
decât cum arătau în urmă cu 10-20-30 de ani. Este şi acel spaţiu unde funcţionează 
direcţia de taxe şi impozite la primăria Bacău, care ar putea fi folosit pentru bibliotecă 
dar…, iarăşi şi aici este o discuţie în lanţ. Nici o problemă, să trimitem o somaţie la 
primărie să părăsească spaţiul şi ce se întâmplă cu colectarea taxelor şi impozitelor? că 
tot o problemă de a noastră este până la urmă. Dacă vor veni cinematografele, probabil 
că va exista o discuţie la nivelul primăriei de a organiza în alt loc taxele şi impozitele, 
nu ştiu. Sunt reacţii în lanţ pe care trebuie să le gestionăm. Eu cred că pentru moment 
locul bibliotecii acolo în parc, este destul de bun. Dacă s-ar pune şi nişte becuri, ca 
noaptea să fie mai luminat acolo, ar fi chiar foarte bun. Momentan  până la construcţia 
unei noi biblioteci, eu cred că este foarte bun amplasamentul pe care îl avem. 

♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Eu aş vrea doar să completez, că la ora 
actuală pentru volumul de carte şi pentru toată activitatea de acolo, ne-ar trebui o 
suprafaţă cam de 3000 m2 pentru a construi o bibliotecă. Ori spaţiul pe care îl avem aici 
este total impropriu pentru a realiza acest lucru. Ştim cum s-a realizat cu ani în urmă. Iar 
dacă vrem să realizăm o treabă ca lumea şi să facem după standard trebuie să avem 
spaţiu.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, oameni buni, nu am nimic împotrivă, deci la 
mine chiar veţi avea uşa deschisă pentru finanţarea unei biblioteci, vă spun cu mâna pe 
inimă, dar trebuie să vedem dacă cifrele ne-o permit pentru că ştiţi că avem nişte 
priorităţi pe care nu le putem amâna. Rămâne în continuare secţia de oncologie pe care 
cred că bugetul pe 2014 nu o mai poate ocoli, va veni şi Aeroportul, vom mai avea şi 
câteva drumuri judeţene stringente, o să discutăm împreună bugetul şi dacă putem agăţa, 
biblioteca (agăţa nu în sens peiorativ), prindem cu o sumă mică, astfel încât să începem 
licitaţia,… dar trebuie să găsim şi amplasamentul, atenţie! Trebuie găsit un 
amplasament, iar consiliul judeţean ştiţi bine că nu are terenuri în municipiul Bacău. 
Este o discuţie care trebuie făcută cu primăria, să vedem dacă identificăm o locaţie 
fericită pentru o bibliotecă realmente, pe care municipiul Bacăul şi cetăţenii 
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municipiului Bacău o merită. Repet, nu că acel amplasament nu ar fi bun. Deocamdată 
nu este depăşit acel amplasament, dar cât de repede riscă să fie depăşit din toate 
punctele de vedere. Este corect. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă cu 33 de voturi „pentru” şi trei voturi „împotrivă”, respectiv 
domnii consilieri Enăşoae Petru, Mihăilă Petrică şi Cautiş Vasile. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu au fost suficiente explicaţiile mele. Oameni 

buni trebuie să înţelegeţi că nu putem schimba destinaţia imobilului. Dar asta este. Şi 
nici nu mai corespunde. 

 
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse din ordinea de zi. Domnul preşedinte Benea 

Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind redistribuirea unor 
rechizite rămase în urma implementării Proiectului ‘’Ghiozdanul şcolarului’’ din cadrul 
Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din 
judeţul Bacău; 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Am şi eu o propunere. Dacă este posibil în bugetul 

pe anul viitor, să se prevadă şi elevii din oraşe pentru ghiozdanul şcolarului. De ce spun 
acest lucru. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Toţi elevii din toate oraşele? 
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Nu. Este vorba de  elevii din familii nevoiaşe. 

Pentru că în oraş sunt foarte mulţi nevoiaşi fără posibilităţi de a cumpăra rechizite 
şcolare. Şi aş vrea să intre în programul pentru anul viitor dacă se menţine şi aceste 
categorii din oraşe.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Până la următoarea şedinţă, încadraţi 
dumneavoastră familia nevoiaşă.  

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Care au un singur venit în familie şi au copii la 
şcoală… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, propunerea dumneavoastră 
este generoasă şi de aceea trebuie să fiu atent ce răspund. Propunerea este  generoasă şi 
ştiţi că am mai discutat acest subiect chiar în plenul acestei şedinţe. Bugetul Consiliului 
judeţean cu precădere trebuie să se orienteze către comunităţile din mediul rural care nu 
sunt puţine, sunt în număr de 85. 50% din populaţia judeţului trăieşte în mediul rural. 
Bugetele consiliilor locale, dacă vorbim de Bacău, Oneşti, Moineşti, oricare vreţi, au 
posibilitatea totuşi, dacă consideră necesar şi util un asemenea proiect, să finanţeze 
aceste lucruri. Eu cred că bugetul Consiliului judeţean în acest moment, nu îşi poate 
permite extinderea acestui proiect pe mediul urban. Dacă vom face şi pe mediul urban, 
riscăm  să compromitem alte proiecte şi aţi văzut că aveţi iniţiative foarte bune de altfel, 
cum a fost şi cea cu biblioteca dar avem şi alte presiuni pe acest buget pe care cred că în 
mai puţin de 60 de zile va trebui să-l construim. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 



 13

                                                                                                  
◄ Se trece la punctul 2 de la Diverse din ordinea de zi. Domnul preşedinte Benea 

Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea 
Judeţului Bacău cu Clubul Sportiv Municipal Oneşti pentru organizarea şi desfăşurarea 
proiectului “ 40 DE ANI DE PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ-CSM ONEŞTI.” 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: 40 de ani de performanţă CSM Oneşti, sigur poate 

este cineva care spune de ce 40 de ani, să aşteptăm 50 să aşteptăm… sunt foste glorii 
care pot să prindă acum acest eveniment, poate cel de peste 10 ani nu-l vor mai prinde, 
alţii da, eu zic că este binevenită această acţiune organizată de CSM Oneşti. Oneştiul a 
adus multă imagine, multă glorie nu numai prin imagini sportive judeţului Bacău. Suma 
pe care o propunem noi de 100 de milioane de lei de a susţine şi noi acest proiect, este 
una zic eu de foarte mult bun simţ. Nu cred că este cineva dintre dumneavoastră care s-
ar opune acestui proiect. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt intervenţii la punctul Diverse?. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, mi-aţi făcut o invitaţie la 

şedinţa precedentă de a comenta răspunsul la interpelarea făcută de domnul Ichim, 
doamnei inspector general, şi eu de regulă mă ţin de promisiune şi am să fac un scurt 
comentariu, cu accepţiunea dumneavoastră. Era vorba de subiectul cu microbuzele 
şcolare şi în primul rând aş vrea să apreciez sinceritatea doamnei inspector general, şi 
chiar am să citez din declaraţia dumneaei care spunea că de un an de zile la 
inspectoratul şcolar nu au fost distribuite microbuze şcolare. Deşi, citez din nou, tot 
dumneaei spunea că sunt foarte multe localităţi şi pot da câteva exemple, unde lipsa 
microbuzului şcolar reprezintă o cauză reală a absenteismului şcolar. Iată, că aceeaşi 
problemă a lipsei transportului pentru copii, devine acută şi cu permisiunea 
dumneavoastră, aş face un scurt comentariu pe această temă. De ce nu sunt microbuze 
şcolare, pentru că dealerii mai ales dealerii afiliaţi clientelei politice, au oferte 
generoase. Probabil nu sunt bani. Şi cu siguranţă nu sunt bani suficienţi. Şi cei care sunt, 
probabil că sunt cheltuiţi în funcţie de priorităţile pe care şi le stabileşte guvernul şi 
probabil că guvernul actual, nu are în priorităţi domenii ca sănătate, învăţământ şi aşa 
mai departe. De ce totuşi nu sunt bani măcar la nivelul anilor precedenţi, o primă cauză 
ar fi, şi o spun specialiştii, ar fi politica dezastruoasă a actualului guvern de a tăia 
investiţiile care duc la scăderea locurilor de muncă… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cam interpelare de Parlament, domnule consilier! 
Nu vă supăraţi. Acum că suntem la diverse, putem vorbi diverse, dar este cam de 
parlament ce spuneţi dumneavoastră.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, vă amintesc că pe vremea 
fostului guvern Boc şi Ungureanu, de multe ori, câteva minute bune, făceaţi comentarii 
vis-a-vis de politica guvernului. Şi vă dau şi dumneavoastră o sugestie. Sigur veţi 
interpela pe  primul ministru în urma a ceea ce voi spune eu aici. Aveţi puţină răbdare 2-
3 minute şi termin. Spuneam că politica dezastruaoasă a guvernului de a tăia investiţiile, 
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a adus la scăderea locurilor de muncă şi aş face o scurtă paranteză, numai în judeţul 
Bacău o firmă importantă a disponibilizat circa 1000 de salariaţi. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eeei, nu i-a disponibilizat încă, staţi liniştit. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da. Aşa am înţeles. Dacă presa minte, mint şi eu. 

Şi în lanţ această politică de a tăia bani de la investiţii duce la scăderea veniturilor la 
bugetul de stat. De asemenea, dacă suntem, în anul 2012 v-aş supune atenţiei şi 
sifonarea unor sume uriaşe de la bugetul de stat făcute de nişte băieţi deştepţi cum ar fi 
de exemplu circa 6-7 miliarde pe care statul român i-a vărsat până acum în contul unor 
firme din Grecia pe baza unor înţelegeri dubioase, de exemplu între Loteria română şi 
unele firme din Grecia, afacerea a început în anul 1993, a fost reînoită de guvernul 
Năstase, suntem în anul 2013 şi s-ar părea că domnul Ponta va continua politica 
înaintaşilor săi. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Care este politica înaintaşilor săi? 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: A domnului Năstase şi a domnului Văcăroiu. 

Aceea de a trimite în Grecia circa 80% din încasările loteriei române, pentru cei care nu 
ştiu, Loteria română încasează anual 300 de milioane de euro, iar statul român în urma 
acestei înţelegeri încasează doar 20% din aceste încasări. Care va să zică asta ar fi una 
din cauze şi exemplele pot continua. Ca să nu mai vorbim de dezastrele Oltchim, CFR 
marfă şi aşa mai departe. Dar revenind la Loteria română vreau să vă spun doar o 
singură propoziţie. În ţările civilizate, veniturile realizate din acest domeniu sunt 
direcţionate cu prioritate în învăţământ, sănătate, sport şi aşa mai departe. Închipuiţi-vă 
cam câte microbuze am fi cumpărat, câte spitale am fi construit sau câte şcoli, cu cei 7 
miliarde de euro pe care statul român i-a aruncat pe fereastră. Şi o singură comparaţie pe 
cifre, pe documente, în 2011, în plină criză, guvernul Boc a trimis în judeţul Bacău 6 
microbuze, în prima jumătate a anului 2012 guvernul Boc şi Ungureanu, a trimis 5 
microbuze. Sigur, insuficient 11, dar faţă de cifra colosală zero a guvernării USL 
înseamnă ceva. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie să vă dau o veste bună şi o veste proastă. 
Vestea proastă este că au plecat ziariştii din sală, domnule Mihăilă. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu pentru ziarişti vorbesc, pentru dumneavoastră. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De obicei dumneavoastră aveţi intervenţii când 

este mass-media în sală. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu, nu, nu pentru ziarişti, pentru dumneavoastră. 

Ca un membru marcant al PSD, sunt convins că veţi trimite un semnal domnului Ponta, 
să nu mai reînnoiască această mega excrocherie. V-am dat ca exemplu la numai una 
dintre ele a Loteriei şi să lase toţi banii care se încasează la Loterie să-i folosim pentru 
sănătate, pentru învăţământ şi aşa mai departe. Ăsta era sensul intervenţiei. Sunt convins 
că dumneavoastră o veţi face şi dacă văd într-adevăr că această afacere dubioasă este 
lichidată în acest an, eu vă felicit.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu v-aş recomanda seara, decât să vă uitaţi la 
televizor la diverse posturi tv, mai bine să citiţi o carte. Sincer. Eu am început să preiau 
această practică. Nu prea mă mai încarc chiar cu toate minciunile unora interesaţi să 
manipuleze populaţia. Mai bine aţi citi o carte. Vă spun sincer, aţi câştiga mai mult. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă îmi demonstraţi că nu este adevărat…, să 
ştiţi că am citit suficiente cărţi.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră vă faceţi nişte conspecte de la fel 
de fel de emisiuni TV şi veniţi şi ne spuneţi nouă aici cu Loteria Naţională.  
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Susţineţi că nu este adevărat ceea ce am spus? 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Eu cred că domnul consilier este un jucător 

împătimit la Loto şi pentru faptul că nu a câştigat niciodată, este supărat şi acum are 
ocazia de a refula. Mulţumim.   

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, cu microbuzele nu neglijăm 
evidenţele. Nu a venit nici un microbuz în actuala guvernare, de acord. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Zero într-un an şi jumătate domnul preşedinte! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nici unul asta înseamnă domnule… dacă mă 

lăsaţi să termin. În iunie  2012 au venit. Dar nu-i nimic. O să vină microbuzele în 
judeţul Bacău, o să vă spun că o să vină mai mult de unsprezece ca alea ale 
dumneavoastră. Încă nu am ajuns la momentul în care  să  comparăm, …nu cred că 
putem compara patru ani cu un an jumătate. Nu avem cum. Vis-a-vis de Loteria 
Naţională eu nu mă ocup de asemenea probleme vă ocupaţi dumneavoastră în 
continuare. Problema cu microbuzele şcolare rămâne o problemă presantă. Recunosc, 
mai avem de făcut paşi în această direcţie. Când v-am făcut odată o propunere în 
consiliul judeţean să ne gândim la un procent mic, la un număr de şcolari care        
într-adevăr au  distanţe mari de parcurs pe jos şi poate nu se justifică un microbuz, când 
v-am făcut o asemenea propunere aţi achiesat en-fanfare la propunerea domnului 
Scripăţ, poate o să vă gândiţi mai bine la ce v-am propus acum doi ani vis-a-vis de unii 
copii din mediul rural care într-adevăr au de parcurs 10-12 km pe zi. Da.  

 
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău  din data de 31.10.2013,  drept  
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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