CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28 septembrie 2009, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare prin Dispoziţia nr. 247 din 23.09.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 27 de consilieri,
absentând motivat domnul consilier Mihăilă Petrică, domnul consilier Huiban
Nicolae, domnul consilier Dogaru Silvestru, domnul consilier Avram Constantin,
domnul consilier Ichim Mihai, doamna consilier Biri Daniela, doamna consilier
Chelaru Oana, doamna consilier Stan Nadia, domnul vicepreşedinte Brăneanu
Dumitru şi domnul preşedinte Benea Dragoş. Şedinţa fiind legal convocată şi
constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Bondor Silviu,
desemnat pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului judeţean prin dispoziţia
nr.249 din 25.09.2009.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri,
declar deschisă şedinţa extraordinară din 28 septembrie 2009 şi îmi cer scuze că v-am
deranjat astăzi 28 septembrie, întrucât sunt două proiecte care necesită nişte termene
foarte scurte, respectiv unul are termen de depunere astăzi la Piatra Neamţ şi celălalt
până vineri trebuia depus la Bucureşti. Dau citire ordinii de zi de astăzi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 31 august 2009.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR
ANESTIN BACĂU”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a
cofinanţării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi a documentaţiei
tehnico-economice.
Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Bacău prin Consiliul Judeţean
Bacău la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor
agricole degradate.
Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
4. Diverse.
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi în forma prezentată.
Nefiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă
în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 31 august 2009 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar
Zară Elena Cătălina.
♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar: Potrivit prevederilor art.42 alin.(5)
coroborat cu art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe secretarul
supune spre aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere
prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul vicepreşedinte să supună spre
aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de
31 august 2009.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Bondor Silviu
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL
ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU”, finanţat prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi
a documentaţiei tehnico-economice.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Acest proiect trebuie depus astăzi până la
sfârşitul zilei la Piatra Neamţ, acesta fiind şi unul din motivele pentru care suntem
astăzi convocaţi şi eu vă mulţumesc pentru participare. Impune o anumită coordonare
din partea Consiliului judeţean, pe un proiect de 8.283.313 mii Ron, din care Consiliul
judeţean are o cofinanţare de 2%, respectiv 173.946,26 Ron.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Stimaţi colegi, Observatorul Astronomic la Bacău,
a fost înfiinţat din dorinţa de a putea face o legătură mai mare între instituţiile care
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depindeau atunci de Consiliul judeţean şi şcoală în primul rând. Trebuie să vă spun că,
(nu spre o laudă), dar eram preşedinte la cultură, când a fost înfiinţată această
instituţie. Nimeni nu credea că în fostul "Castel de apă" al oraşului se va înfiinţa o
asemenea instituţie. Eu aş vrea de fapt aici, să spun altceva. Să mulţumesc tuturor
acelora care erau şi care au fost de acord cu înfiinţarea acestei instituţii, fie că erau din
domeniul şcolar, fie că erau cei care conduceau destinele în acel moment în judeţ. De
aceea, este bine uneori să ne aducem aminte, de această istorie şi sunt cu totul de
acord cu această iniţiativă deoarece consider că Observatorul Astronomic va
reprezenta şi în viitor, o instituţie foarte importantă a judeţului, mai ales având în
vedere dezvoltarea turismului actual. Vă mulţumesc.
♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Dintre instituţiile noastre, Muzeul de Ştiinţele
Naturii, a fost, este şi va fi una dintre acele instituţii care cultivă principiile dezvoltării
durabile, prin cunoaşterea mai profundă a legilor naturii. Cred că Observatorul
Astronomic este din toate punctele de vedere un mijloc de cercetare a naturii care ar
trebui să fie în pas cu aceste realizări din secolul în care am început să trăim. Pe de
altă parte, în programul operaţional regional, judeţul nostru trebuie să profite de acele
alocări care se fac la nivelul regiunii nord- est şi nu ar trebui să pierdem nici o ocazie
ca asemenea obiective, cum este cel pe care îl discutăm astăzi, să poată beneficia de
finanţări. Sunt în totalitate de acord cu ce a spus colegul nostru, domnul consilier
Enăşoae şi susţin acest proiect de hotărâre.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Mulţumesc domnule consilier, ne bucurăm că
şi opiniile dumneavoastră coincid cu opiniile aparatului Consiliului judeţean şi în
acest context favorabil supun la vot proiectul de hotărâre.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Bondor Silviu
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului
Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului
prin împădurirea terenurilor agricole degradate.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Consiliul judeţean a emis pentru toate
consiliile locale, o adresă în care solicită dorinţa dânşilor, capacitatea, potenţialul şi
nu în ultimul rând dacă pot să întocmească această documentaţie în termen util.
Termenul a fost iniţial pe data de 30 septembrie, dată când noi am pregătit materialul.
Vineri 30 septembrie a apărut dispoziţia preşedintelui Agenţiei Fondului de Mediu nr.
238 din 25.09.2009 prin care se prelungeşte până pe 15 octombrie 2009 termenul de
depunere a proiectelor. Aşa că, în comunele unde nu se ştie şi aveţi contract cu dânşii,
puteţi să le spuneţi, că termenul s-a prelungit până pe 15 octombrie.
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu modificarea
termenului de depunere a dosarelor, adică până pe 15 octombrie 2009 şi se aprobă în
unanimitate.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
interpelări pentru punctul „Diverse”.
Nefiind intervenţii, la punctul "Diverse" domnul vicepreşedinte Bondor Silviu
declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data
de 28 septembrie 2009, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Dragoş BENEA

Elena Cătălina ZARĂ
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