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Anexa
la Hotărârea nr. 100/29.09.2003

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

STATUTUL JUDEŢULUI BACĂU

I. Definiţie

Judeţul Bacău este unitate administrativ teritorială, persoană juridică de drept public,
dispunând de patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină, conform prevederilor Legii
nr.2/1968 cu modificările ulterioare, ale Legii administraţiei publice locale nr.215/2001,
modificată  prin Legea nr.738/2001 şi ale Ordonanţei nr. 53/2002, aprobată prin  Legea nr.
96/2003.

II. Suprafaţă şi delimitare

Judeţul Bacău este situat în partea central estică a României, între 450 55‘ şi 460 40‘

latitudine nordică şi 260 66‘  şi 270 30‘  longitudine estică, are o arie de 6606 km2

(situându-se pe locul 14 în ţară) şi  ocupă 2,8% din suprafaţa României şi locul 2 în
Regiunea N-E după judeţul Suceava, învecinându-se:

-la nord cu judeţul Neamţ
-la sud  cu judeţul Vrancea
-la est cu judeţul Vaslui
-la vest cu judeţele Covasna şi
 Harghita.
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III. Componenţă teritorială

Judeţul Bacău are în componenţă 87  unităţi administrativ teritoriale, după cum
urmează:

a) municipiile:
-Bacău
-Oneşti
-Moineşti
b) oraşele:
- Buhuşi
- Comăneşti
- Dărmăneşti
- Slănic-Moldova
- Târgu Ocna
c) comunele:
- Agăş
- Ardeoani
- Asău
- Balcani
- Bereşti-Bistriţa
- Bereşti –Tazlău
- Berzunţi
- Bârsăneşti
- Blăgeşti
- Bogdăneşti
- Brusturoasa
- Buhoci
- Caşin
- Căiuţi
- Cleja

- Coloneşti
- Corbasca
- Coţofăneşti
- Dămieneşti
- Dealu Morii
- Dofteana
- Faraoani
- Filipeni
- Filipeşti
- Găiceana
- Ghimeş Făget
- Gârleni
- Glăvăneşti
- Gura Văii
- Helegiu
- Hemeiuş
- Huruieşti
- Horgeşti
- Izvorul Berheciului
- Letea Veche
- Lipova
- Livezi
- Luizi Călugăra
- Măgireşti
- Măgura

- M.Caşin
- Mărgineni
- Motoşeni
- Negri
- N.Bălcescu
- Oituz
- Onceşti
- Orbeni
- Palanca
- Parava
- Pânceşti
- Parincea
- Pârgăreşti
- Pârjol
- Plopana
- Podu Turcului
- Poduri
- Racova
- Răcăciuni
- Răchitoasa
- Roşiori
- Sascut
- Sănduleni
- Săuceşti
- Scorţeni

- Secuieni
- Solonţ
- Stănişeşti
- Strugari
- Ştefan cel Mare
- Tamaşi
- Tătărăşti
- Tg.Trotuş
- Traian
- Ungureni
- Urecheşti
- V.Seacă
- Vultureni
- Zemeş

  *La data redactării prezentei, cetăţenii unităţilor administrativ teritoriale respective  s-au pronunţat
favorabil prin referendum cu privire la înfiinţarea a 3 noi comune.
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IV. Evoluţie istorică
Situat în centrul Moldovei, beneficiind de un relief variat, dispus în trepte ce scad de

la vest la est, de o reţea hidrografică bogată şi variate resurse ale subsolului, teritoriul
judeţului Bacău a oferit condiţii prielnice închegării comunităţilor umane cu multe milenii
în urmă.

Săpăturile din aşezările Buda şi Lespezi au condus la importante descoperiri
aparţinând paleoliticului superior (circa 20.000 ani i.H.), mărturii similare despre
sedentarizarea comunităţilor omeneşti, trecerea la cultivarea plantelor, domesticirea
animalelor şi dezvoltarea meşteşugurilor întâlnindu-se apoi în toate epocile analizate de
istorici şi arheologi. Astfel, la Vermeşti-Comăneşti, Bălăneasa-Livezi şi
Leonteneşti-Ardeoani s-a găsit un bogat material arheologic aparţinând neoliticului
timpuriu (cultura Starcevo-Criş), la Mărgineni, Podei-Tg. Ocna, Gura Văii-Oneşti,
Onişcani-Albeşti şi Poduri-Moineşti s-au descoperit cele mai importante aşezări ale
civilizaţiei Cucuteni, la Mândrişca-Valea Seacă, Lichitişeni, Bogdăneşti, Găiceana, Mărăşti,
Osebiţi-Luizi Călugăra, Banca-Dealul Morii, Căbeşti, Bărboasa, Tăvădareşti ş.a. au fost
atestate aşezări din epoca bronzului, în timp ce aşezările de tip davă de la Răcătău
(Tamasidava), Brad (Zargedava), Tişeşti (Utidava) stau mărturie despre înfloritoarea
civilizaţie geto-dacă (sec. I i.H şi I d.H). Tezaurul de la Măgura (2830 monede imperiale
romane din argint), cel mai mare de acest fel găsit în Moldova, dovedeşte schimburile de
mărfuri cu Imperiul Roman şi progresele si continuitatea urmaşilor geto-dacilor pe teritoriul
judeţului Bacău în celelalte secole, ilustrate de alte descoperiri de la Curtea Domnească-
Bacău, Dămieneşti, Cârligi- Filipeşti, Pârgăreşti - Pârâul Boghii, Ştefan cel Mare, Traian, la
aceasta din urma fiind găsit şi un tipar ce are imprimat o cruce, semn că de la începuturi
creştinismul era larg răspândit.

Urmele vechii civilizaţii româneşti le găsim aproape în fiecare localitate, edificatoare
în ceea ce priveşte încheierea procesului de formare a poporului roman fiind descoperirile
arheologice de la Bereşti -Bistriţa (sec. VIII-IX), Onceşti (sec. VIII-IX), Viişoara-Tg.
Trotuş (sec. VIII), Pârgăreşti-Pârâul Boghii (sec. VIII-IX), Faraoani (sec. VIII-IX), Cleja
(sec. IX), Oituz (sec. X-XI) etc.

În  secolele XIII-XV locuitorii acestor meleaguri s-au întins până în Galiţia şi
Moravia, unde se găsesc şi alte denumiri româneşti, dar şi până dincolo de Nistru, fiind
amintiţi în cronicile interne şi în cele ungureşti sub numele de Bolohoveni( de la valahi-
români) şi Brodnici- adică locuitori de la vadurile râurilor.

Primele unităţi administrative ale Moldovei au fost înfiinţate în timpul domnitorului
Alexandru cel Bun şi se numeau ţinuturi. Atestarea documentară a ţinutului Bacău datează
din 14 decembrie 1458, printr-un act de danie a domnitorului Ştefan cel Mare, când a fost
întărită puterea Mănăstirei Bistriţa asupra aşezării Malurile- Oneşti. Acelaşi domnitor
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întăreşte dania către Ioanis Izvareţ din satul Munte, ce şi-a schimbat denumirea de-a lungul
timpului în Izvereni, Jevreni, azi Viişoara din comuna Ştefan cel Mare. Deci în 1466 se
menţionează şi existenţa ţinutului Trotuş alături de ţinutul Bacău.

Ţinutul, ca unitate administrativă, a fost înlocuit pentru o scurtă perioadă cu
districtul, dar reforma administrativă din timpul lui Alexandru Ioan Cuza a impus
denumirea de judeţ. Astfel, la 2 aprilie 1864 a fost publicată Legea pentru consiliile
judeţene, care, cu unele modificări în anii 1866, 1872, 1883, 1886, 1894, 1925 s-a aplicat
până în 1939.

Legea stabilea că în fiecare judeţ se statornicea câte un consiliu, care se întrunea
periodic şi reprezenta interesele locale, colective şi economice ale judeţului.

Prin Decretul Regal nr.2919/18.08.1938 România a fost împărţită în 10 ţinuturi
conduse de rezidenţi regali, judeţul Bacău făcea parte din ţinutul Prut.

Decretul - Lege nr.3219/21.09.1940 desfiinţează ţinuturile, judeţele recăpătându-şi
personalitate juridică.

În conformitate cu Legea nr.5/6 septembrie 1950, teritoriul României a fost împărţit
în regiuni şi raioane, s-a înfiinţat regiunea Bacău care cuprindea raioanele: Bacău, Moineşti,
Tg.Ocna, Buhuşi, Piatra Neamţ şi Tg.Neamţ, iar în anul 1956 s-au adăugat raioanele Adjud
şi Zeletin de la regiunea Bârlad şi raionul Roman de la regiunea Iaşi.

Regiunea, ca unitate administrativă, era condusă de Sfatul Popular al Regiunii Bacău.
În anul 1968 s-a realizat o nouă organizare administrativ-teritorială a ţării, fiind

desfiinţate regiunile şi s-au reînfiinţat judeţele.
Judeţul Bacău cuprindea 2 municipii, 5 oraşe şi 80 de comune.
După evenimentele din decembrie 1989 administraţia locală a trecut printr-un proces

de transformare, prin Decretul-Lege nr.2 din 27 decembrie 1989 s-au organizat consiliile
teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale, la 13 ianuarie 1990 s-a constituit Consiliul
Judeţean Bacău al Frontului Salvării Naţionale, al cărui preşedinte a fost Gheorghe Popa.

Prin Legea nr.5/19 iulie 1990 a încetat activitatea consiliilor judeţene de uniune
naţională, administrarea judeţului fiind preluată de prefectură, iar a municipiilor, oraşelor şi
comunelor de către primării, ca organe ale administraţiei de stat cu competenţă generală.

În baza Legii nr.70/1991 s-au organizat alegeri locale generale, prin care  s-au ales
primarii şi consiliile locale la 9 februarie 1992, în cele 87 unităţi administrativ-teritoriale.

Cei 1242 de consilieri locali s-au constituit în corp electoral şi au ales Consiliul
Judeţean, format din 45 consilieri, din care: 20 consilieri din partea Frontului Salvării
Naţionale, 12 consilieri din partea Convenţiei Democrate, 6 consilieri din partea Partidului
Democrat Agrar, câte un consilier din partea Partidului Republican, Mişcarea Ecologistă,
Partidul Ecologist, Partidul Unităţii Naţionale Române, Partidul Naţional Ecologist,
Uniunea Stângii Democrate şi un independent.

În urma alegerilor locale din anul 1992, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău a
fost ales domnul Neculai Lupu, reales în 1996 şi 2000.
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V. Populaţie: număr, structură pe sexe, componenţă etnică, grad de    
ocupaţie

Potrivit rezultatelor recensământului din luna martie 2002, populaţia judeţului Bacău
număra 708.751 cetăţeni, din care: 350.240 bărbaţi şi 358.511 femei. 

Din totalul populaţiei 327.419 persoane trăiesc in mediul urban.  Diferenţa de
381.332 persoane trăiesc in mediul rural.

Judeţul Bacău se situează pe locul 12 în ţară privind rata şomajului de 6,8%, pe
primul loc aflându-se judeţul vecin – Vaslui, cu 14,4% şomeri din populaţia activă.

Structura populaţiei pe etnii :
- romani 97,43% ( 690501) ;
- rromi 1,66% ( 11794 ) ;
- maghiari 0,64 % ( 4523 ) ;
- germani 0,03% ( 183 ) ;
- alte etnii     0,01% ( 80 ) ;

iar după religie, ponderea populaţiei este următoarea :
- ortodoxa – 81,22% ( 575635);
- romano-catolica – 17,01% ( 120579 );
- penticostala – 0,56% ( 3937 );
- adventista de ziua  a şaptea – 0,35% ( 2476 ) ;
- alta religie – 0,16 % ( 1118 ) ;

Structura etnică se caracterizează printr-o majoritate românească, excepţie fiind doar
comuna Ghimeş-Făget, unde la ultimul recensământ s-au înregistrat 2723 români de origine
maghiară şi 2516 români.

Nu s-au înregistrat solicitări privind folosirea limbii materne în administraţia publică
locală.

Balanţa forţei de munca la 1 ianuarie 2002, înregistra următorii indicatori statistici :
TOTAL   Bărbaţi    Femei        date

              medii
POPULAŢIA ÎN VÂRSTĂ DE MUNCĂ 462,5 242,4 220,1 457,0

Pensionari în vârstă de muncă ce nu lucrează 14,0 8,1 5,9 13,8
Persoane în vârstă de muncă cu incapacitate
 permanentă de muncă 10,4 6,0 4,4 10,0
Salariaţi sub şi peste vârsta de muncă 1,4 0,7 0,7 1,4
Alte persoane sub şi peste vârstă de muncă
aflate în activitate 29,5 11,6 17,9 29,5
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Soldul mişcării interjudeţene (±) -1,5 -0,9 -0,6 -3,2
B. POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ
– TOTAL 252,9 132,5 120,4 250,9
- din care:

salariaţi 143,0 75,7 67,3 140,8
AGRICULTURĂ  - TOTAL 93,6 45,1 48,5 94,4
- din care:

salariaţi 2,0 1,2 0,8 2,1
SILVICULTURĂ, EXPLOATAREA
FORESTIERĂ ŞI
ECONOMIA VÂNATULUI  - TOTAL 1,5 1,4 0,1 2,1

- din care:
salariaţi 1,4 1,3 0,1 1,9

INDUSTRIE  - TOTAL   (16+18+20) 70,9 40,4 30,5 69,8
- din care:

salariaţi (17+19+21) 68,1 38,0 30,1 67,1

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ  - TOTAL 8,2 6,9 1,3 8,2
- din care:

salariaţi 8,2 6,9 1,3 8,2
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE  -
TOTAL 57,4 29,4 28,0 56,2
- din care:

salariaţi 54,6 27,0 27,6 53,5
ENERGIA ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ,
GAZE
ŞI APĂ  -TOTAL 5,3 4,1 1,2 5,4

- din care:
salariaţi 5,3 4,1 1,2 5,4

CONSTRUCŢII  - TOTAL 13,4 12,0 1,4 13,3
- din care:

salariaţi 10,9 9,7 1,2 11,0
COMERŢ, REPARAREA  ŞI
ÎNTREŢINEREA
AUTOVEHICULELOR  ŞI  A
BUNURILOR
PERSONALE  ŞI CASNICE  - TOTAL 25,4 12,2 13,2 24,1

- din care:
salariaţi 20,4 8,9 11,5 19,2
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HOTELURI ŞI RESTAURANTE  -
TOTAL 2,5 0,9 1,6 2,1
- din care:

salariaţi 1,9 0,5 1,4 1,6

VI. Sediu, alte date de identificare

Consiliul Judeţean Bacău are sediul în palatul administrativ, situat în municipiul
Bacău, Calea Mărăşeşti nr.2, telefon 0234-537200, fax 0234/535012, E-mail
consjdbc@mic.ro , pagina web www.csjbacau.ro .

VII. Autorităţile administraţiei publice locale judeţene autonome

Conform prevederilor art.121 din Constituţia României, consiliul judeţean este
autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea consiliilor comunale şi orăşeneşti, în
vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Art.101 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 reia şi dezvoltă
prevederea constituţională, precizând locul consiliului judeţean ca autoritate a administraţiei
publice locale, constituite la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor
comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Consiliul judeţean este compus din consilieri aleşi prin vot universal, direct, secret şi
liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Consiliul Judeţean Bacău s-a constituit la data de 21.06.2000, prin Hotărârea de
constituire nr.20/2000.

Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale judeţene este compusă din 45
consilieri, după cum urmează:

Nr.
crt

Numele şi prenumele Apartenenţa politică

1. Lupu Neculai P.S.D.
2. Brăneanu Dumitru P.S.D.
3. Chiriac Ioan P.N.L.
4. Antochi Gheorghe P.S.D.
5. Antoniu Constantin Lucian P.S.D.
6. Apostol Constantin P.S.D.
7. Botez Mircea P.S.M.
8. Bontaş Dumitru P.S.D.
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9. Dragomir Mihai P.S.D.
10. Andronache Petru P.S.D.
11. Avram Constantin P.D.
12. Balcan Ovidiu P.S.D.
13. Bălan Paustin P.rromilor
14. Boangiu Claudiu P.S.D.
15. Bortă Miluţă P.S.D.
16. Brumă Mircea P.S.D.
17. Ciocan Neculai P.S.D.
18. Ciută Ioan P.N.L.
19. Corduneanu Eugen P.S.D.
20. Drăgănuţă Constantin P.D.
21. Huiban Nicolae P.S.D.
22. Huluţă Gheorghe P.S.D.
23. Ion Răducan P.N.L.
24. Lupu Ioan P.S.D.
25. Ludu Aurel P.S.M.
26. Marian Ioan P.S.D.
27. Marchiş Ana P.S.D.
28. Mitocariu Victor P.R.M.
29. Nantu Gheorghe Independent
30. Ochenatu Eugen P.S.D.
31. Olaru Neculai P.D.
32. Onofrei Ion P.S.D.
33. Pişcu Iulian Constantin P.N.L.
34. Popa Gheorghe Independent
35. Preda Alexandru P.S.D.
36. Romedea Gheorghe P.S.D.
37. Rotaru Ion P.N.L.
38. Popa Constantin P.N.T.C.D.
39. Simovici Doru P.S.D.
40. Ştefănescu Daniela P.S.D.
41. Şapcă Nicu C.D.R.
42. Talambă Ştefan P.N.T.C.D.
43. Tanase Dorel P.rromilor
44. Vintilă Cristian P.S.D.
45. Uricaru Valeriu P.R.M.
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Potrivit competenţelor stabilite de art.104 din Legea administraţiei publice locale,
consiliul judeţean îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) alege din rândul consilierilor un preşedinte şi doi vicepreşedinţi;
b) aprobă, la propunerea preşedintelui, regulamentul de organizare şi funcţionare a

consiliului judeţean, numărul de personal în limitele normelor legale, organigrama
statutul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de
specialitate, instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi a regiilor autonome de
interes judeţean;

c) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a judeţului
sau a unor zone din cuprinsul a acestuia pe baza propunerilor primite de la
consiliile locale, dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile
administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare,
inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

d) coordonează activitatea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor în vederea
realizării serviciilor publice de interes judeţean;

e) aprobă bugetul propriu al judeţului, împrumuturile, virările de credite şi modul de
utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
stabileşte impozite şi taxe, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii; hotărăşte
repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a cotei din sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, sau din alte surse, în condiţiile legii;

f) administrează domeniul public şi domeniul privat al judeţului;
g) hotărăşte darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate

publică a judeţului sau, după caz, a serviciilor publice de interes judeţean, în
condiţiile legii; hotărăşte cu privire la vânzarea, concesionarea şi închirierea
bunurilor proprietate privată a judeţului, în condiţiile legii;

h) hotărăşte înfiinţarea de instituţii publice şi servicii publice de interes judeţean, în
condiţiile legii; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, pe conducătorii
instituţiilor şi serviciilor publice pe care le-a înfiinţat şi le aplică, dacă este cazul,
sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii;

i) hotărăşte asupra reorganizării regiilor autonome de interes judeţean; exercită în
numele unităţii administrativ-teritoriale toate drepturile acţionarului la societăţile
comerciale pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi
comerciale;

j) stabileşte, pe baza consultării autorităţilor administraţiei publice locale comunale şi
orăşeneşti, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi
de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale
componente; urmăreşte modul de realizare a acestora în cooperare cu autorităţile
administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti implicate;
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k) aprobă construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a
întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes judeţean; acordă
sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale
comunale şi orăşeneşti pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor
comunale şi orăşeneşti; în acest sens, consiliul judeţean poate înfiinţa servicii
publice specializate;

l) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes
judeţean, în limitele şi în condiţiile legii;

m) asigură, potrivit competenţelor sale, condiţii materiale şi financiare necesare bunei
funcţionări a instituţiilor de cultură, a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie,
ocrotire socială şi asistenţă socială, serviciilor publice de transport de sub
autoritatea sa, precum şi altor activităţi în condiţiile legii;

n) asigură sprijin financiar pentru acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele
religioase, precum şi pentru activităţi educativ-ştiinţifice şi sportive;

o) înfiinţează instituţii sociale şi culturale, precum şi pentru protecţia drepturilor
copilului şi asigură buna lor funcţionare, prin alocarea fondurilor necesare;

p) analizează propunerile făcute de autorităţile administraţiei publice locale comunale
şi orăşeneşti, în vederea elaborării de prognoze şi programe de dezvoltare
economico-socială sau pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător;

q) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean;
r) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale

administraţiei publice locale din ţară sau străinătate, precum şi aderarea la asociaţii
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea
promovării unor interese comune;

s) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române
sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea
finanţării şi realizării, în comun, a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public judeţean;

t) hotărăşte, în condiţiile legii, asocierea cu consiliile locale, pentru realizarea unor
obiective de interes comun, scop în care poate înfiinţa, împreună cu acestea,
instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice;

u) coordonează activităţile Corpului gardienilor publici, în condiţiile legii;
Consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.

Consiliul Judeţean Bacău funcţionează în condiţiile art.105-112 din Legea
administraţiei publice locale.

În temeiul art.113 din legea organică privind administraţia publică locală, consiliul
judeţean îşi alege pentru durata mandatului un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
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Preşedintele consiliului judeţean, ca autoritate executivă, reprezintă judeţul în relaţiile
cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în
justiţie.

Conform art.116 din Legea administraţiei publice locale, preşedintele consiliului
judeţean îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a
hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative;

b) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului;
c) dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a

lucrărilor consiliului;
d) întocmeşte şi supune aprobării consiliului regulamentul de organizare şi funcţionare a

acestuia;
e) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului judeţean şi analizează,

periodic, stadiul îndeplinirii acestora;
f) conduce şedinţele consiliului judeţean;
g) coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de sub

autoritatea consiliului judeţean;
h) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
i) întocmeşte proiectul bugetului propriu al judeţului şi contul de încheiere a

exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului, în condiţiile şi termenele
prevăzute de lege;

j) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului adoptarea
măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;

k) propune consiliului judeţean spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de
funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului
propriu de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;

l) prezintă consiliului, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de
îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului;

m) propune consiliului numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a
conducătorilor instituţiilor publice şi serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;

n) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
o) îndrumă metodologic, urmăreşte şi controlează activităţile de stare civilă şi autoritate

tutelară, desfăşurate în comune şi oraşe;
p) acordă, prin aparatul propriu şi serviciile de specialitate ale consiliului judeţean,

sprijin si consultanţă tehnică şi juridică pentru autorităţile administraţiei publice
locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea acestora;

q) coordonează, controlează şi răspunde de activitatea privind protecţia drepturilor
copilului.
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Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau
sarcini date de către consiliul judeţean.

În exercitarea funcţiei, consilierii judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean sunt
ocrotiţi de lege.

VIII. Căile de comunicaţii

Căile de comunicaţii ale judeţului sunt aeriene şi terestre.
Aeroportul Bacău este cel mai mare din estul României. El asigură legătura aeriană

cu aeroporturile din ţară şi din străinătate, atât pentru transportul de pasageri cât şi pentru
transportul de mărfuri, servicii civile şi militare.

Căile terestre de comunicaţii sunt cele feroviare şi cele asigurate de drumurile
naţionale, judeţene, urbane şi rurale.

Judeţul Bacău este străbătut de magistrala de cale ferată Nord-Sud,
Bucureşti-Suceava, cu legături în Paşcani spre Iaşi şi Transilvania prin Nord. Cu
Transilvania există şi legătura prin Adjud-Oneşti-Ghimeş Făget, iar din Bacău, calea ferată
Piatra Neamţ-Bicaz.

Căile de comunicaţii din categoria drumuri naţionale ce străbat judeţul au o lungime
de 428,085 km, cu următoarele tronsoane:

•  DN2 – E85 – Bucureşti-Sascut-Bacău-Filipeşti-Iaşi
•  DN2F – Bacău-Plopana-Vaslui
•  DN15 – Bacău-Buhuşi-Piatra Neamţ
•  DN11 – Bacău-Oneşti-Oituz-Braşov
•  DN2G – Bacău-Moineşti-Comăneşti-Ghimeş-Făget
•  DN – Bacău-Oneşti-Urecheşti-Adjud

Drumurile judeţene au lungimea de 1000,446 km, conform următoarei reţele:
Nr. Denumirea Traseul Poziţia kilometrică Lungimea
crt. drumului drumului Origine      Destinaţie reală

1 DJ 115 Oneşti (DN 11) - Caşin - Lupeşti - Pârvuleşti - Mănăstirea Caşin - 0+000 27+200 27,200 Km
Scutaru - Limita Jud.Vrancea (Scutaru)

2 DJ 116 DN 11 (Bârsăneşti) - Brăteşti - Târgu Ocna - Pârâul Boghii - 0+000 26+700 26,700 Km
Pârgăreşti - Satu Nou - Nicoreşti - Bahna - Marginea - Oituz (DN 11)

3 DJ 116A Târgu Ocna (DN 12A) - Cireşoaia - Cerdac - Slănic Moldova - Poiana 0+000 34+936 34,936 Km
Sărată (DN 11)
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4 DJ 116B Comăneşti (DN 12A km 79+540) - Lunca Asău - Asău - Straja (DN 0+000 6+800 6,800 Km
12A)

5 DJ 116C Târgu Ocna (DJ 116) - Măgura - Mănăstirea Măgura 0+000 2+800 2,800 Km

6 DJ 116D Dofteana (DN 12A km 93+800) - Hăghiac 0+000 3+400 3,400 Km

7 DJ 117 Livezi (DN 11) - Prăjoaia - Berzunţi - Dragomir - Buda - Cernu - 0+000 55+300 55,300 Km
Poduri - Moineşti - Zemeş - Bolătău - Limita Jud.Neamţ (Bolătău)

8 DJ 117A Leontineşti (DN 2G) - Solonţ - Stăneşti - Măgireşti (DN 2G) 0+000 12+700 12,700 Km

9 DJ 118 Sănduleni (DN 11) - Prisaca - Enăcheşti - Boşoteni - Floreşti (DN 2G) 0+000 10+800 10,800 Km

10 DJ 118A Enăcheşti (DJ 118) - Bereşti Tazlău - Româneşti - Tescani - Floreşti 0+000 10+200 10,200 Km
(DN 2G)

11 DJ 118B Enăcheşti (DJ 118 km 5+675) - Strugari - Răchitişu - Pădureni (DJ 0+000 17+600 17,600 Km
119B)

12 DJ 119 Bacău (DN 11) - Sărata - Valea Seacă - Buchila - Faraoani - Somuşca - 0+000 48+500 48,500 Km
Ciucani - Capăta - Dumbrava - Temelia - Gura Văii - Oneşti - Borzeşti
 (DN 11A)

13 DJ 119A Urecheşti (DN 11A) - Conţeşti - Sascut Sat - Sascut - Bereşti - Limita 0+000 21+400 21,400 Km
Jud. Vrancea (Cornii de Jos)

14 DJ 119B DJ 119 (Sărata) - Luizi Călugăra - Dealu Mare - Sohodol - Crihan - 0+000 25+200 25,200 Km
Mărgineni - Hemeiuş (DN 15)

15 DJ 119C Cornăţel (DN 11A) - Lunca Dochiei - Limita Jud. Vrancea 0+000 4+500 4,500 Km

16 DJ 119D DN 2 (km 247+323) - Valea Seacă - Cucova - Orbeni - Drăguşani - 0+000 11+900 11,900 Km
Parava (DJ 206B)

17 DJ 119E Ştefan Cel Mare (DN 11A) - Bogdana 0+000 4+200 4,200 Km

18 DJ 119F Căiuţi (DN 11A km 15+500) - Popeni - Blidari - Pralea 0+000 14+300 14,300 Km

19 DJ 119G Bâlca (DN 11A) - Coţofeneşti 0+000 3+600 3,600 Km

20 DJ 119H DN 2 - Faraoani 0+000 2+100 2,100 Km

21 DJ 123 Limita Jud. Harghita - Sălătruc - Dărmăneşti (DN 12A) 41+000 62+000 21,000 Km

22 DJ 123G DJ 123 (Dărmăneşti) - Dărmăneşti - Tabăra de copii 0+000 3+500 3,500 Km

23 DJ 156A Ardeoani (DN 2G) - Tărâţa - Pârjol - Ludaşi - Balcani - Frumoasa - 0+000 21+700 21,700 Km
Limita Jud. Neamţ

24 DJ 156B Buhuşi (DN 15) - Blăgeşti - Poiana Negustorului - Băsăşti (DJ 156A) 0+000 17+700 17,700 Km

25 DJ 156G Lespezi (DN 15 km 354+050) - Buda - Blăgeşti (DJ 156B) 0+000 7+000 7,000 Km

26 DJ 156H Buhuşi (DN 15) - Runc 0+000 8+000 8,000 Km

27 DJ 158 Buhuşi (DN 15) - Limita Jud. Neamţ 0+000 5+200 5,200 Km

28 DJ 159 Racova (DN 15) - Hălmăcioaia - Limita Jud. Neamţ (Km 6+400) - 0+000 35+800 25,000 Km
Limita Jud. Neamţ (13+300) - Cârligi - Corneşti - Boanţa - Limita Jud.



14

Neamţ (23+500) - Limita Jud. Neamţ (Km 27+400) - Pădureni -
Călugăreni - Dămieneşti (DJ 207D)

29 DJ 206A Podu Turcului (DN 11A) - Căuia - Dealu Morii - Găiceana (DJ 252) 0+000 19+000 19,000 Km

30 DJ 206B Răcăciuni (DN 2) - Parava - Rădoaia - Dumbrava (DJ 119) 0+000 13+400 13,400 Km

31 DJ 207D Limita Jud.Neamţ - Dămieneşti - Drăgeşti - Brad - Mâgla - Ursoaia - 28+000 50+100 22,100 Km
Prăjeşti - Traian (DN 2F)

32 DJ 207F Holt (DN 2F) - Săuceşti - Schineni - Siretu - Şerbeşti - Halta Şerbeşti - 0+000 34+000 34,000 Km
 Bereşti Bistriţa - Pădureni - Ilieşti - Gura Văii - Racova (DJ 159)

33 DJ 207G Bacău (DN 2) - Bacău (DN 2) 0+000 10+080 10,080 Km

34 DJ 207P Bacău (DN 2 km 292+341) - Săuceşti 0+000 2+800 2,800 Km

35 DJ 241 Limita Jud. Vrancea - Podu Turcului - Gălvăneşti - Razeşu - Chicerea -25+000 83+500 58,500 Km
 Motoşeni - Burdusaci - Răchitoasa - Buda - Dandila - Zăpodia -
Coloneşti - Călini - Spria - Izvorul Berheciului (DJ 241A)

36 DJ 241A Limita Jud. Vrancea - Dealu Morii - Tăvădăreşti - Vultureni - Onceştii 19+450 97+100 77,650 Km
Vechi - Dealu Perjului - Onceşti - Satu Nou - Tarniţa - Antoheşti -
Izvorul Berheciului - Glodişoarele - Secuieni - Zăpodia - Fundeni -
Berbinceni - Văleni - Neguşeni - Roşiori - Poieni - Pădureni - DJ 159

37 DJ 241B Onceşti (DJ 241A) - Pădureni - Frunteşti - Filipeni - Bălaia - Mărăşti 0+000 20+400 20,400 Km
- Glodişoarele (DJ 241A)

38 DJ 241C Roşiori (DJ 241A) - Misihăneşti - Limita Jud. Neamţ (km 7+000) - 0+000 24+000 21,550 Km
Limita Jud. Neamţ (km 9+450) - Mâlosu - Valea Caselor - Lipova -
Valea Hogei - Satu Nou - Limita Jud.Vaslui

39 DJ 241D Plopana (DN 2F km 30+980) - Valea Caselor (DJ 241C) 0+000 4+900 4,900 Km

40 DJ 241E Neguşeni (DJ 241A) - Poiana - Negri - Mâgla (DJ 207D) 0+000 9+200 9,200 Km

41 DJ 241F Lehancea (DN 11A) - Răcuşana - Giurgioana - Limita Jud. Vrancea 0+000 5+700 5,700 Km

42 DJ 243B Limita Jud.Vaslui - Praja - Chicerea - Motoşeni - Gura Crăieşti - 23+350 81+480 58,130 Km
Beneşti - Baloteşti - Vultureni - Medeleni - Poieni - Parincea (DJ 252)

    43 DJ 252 Limita Jud. Vrancea - Prădaiş - Perchiu - Huruieşti - Găiceana - 62+700 130+100 67,400 Km
Năneşti - Parincea - Bibireşti - Buhoci - DN 2F (Dospineşti)

44 DJ 252A Mileştii de Sus (DJ 252) - Mileştii de Jos - Văleni - Horgeşti - 0+000 14+900 14,900 Km
Sohodor - Recea - Răcătău - Răcătăul de Jos (DJ 252B)

45 DJ 252B Buhoci (DJ 252) - Buhocel - Coteni - Furnicari - Tamaşi - Chetriş - 0+000 39+000 39,000 Km
Gioseni - Bazga - Răcătăul de Jos - Pânceşti - Petreşti (DJ 252)

46 DJ 252C Limita Jud. Vrancea (DJ 252) - Giurgrni - Drăgeşti - Gherdana - 0+000 27+500 27,500 Km
Corbasca - Scărişoara - Marvila - Dieneţ - DJ 252B (Pânceşti)

47 DJ 252D N.Bălcescu (DN 2) - Galbeni - Chetriş(DJ 252B) 0+000 6+500 6,500 Km

48 DJ 252E Răcăciuni (DN 2) - Răstoaca - Dieneţ (DJ 252B) 0+000 5+200 5,200 Km
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49 DJ 252F Parincea (DJ 243B) - Ungureni - Gârla Anei - Viforeni - Bărtăşeşti - 0+000 29+300 29,300 Km

                                  Brad –Bălaia - Izvorul Berheciului (DJ 241A)

    Drumurile comunale şi vicinale, atestate în domeniul public de Hotărârea Guvernului
nr.1347/2001, măsoară 1022,800 km.

IX. Instituţii publice

Sistemul educaţional cuprinde 503 grădiniţe, 552 de şcoli primare şi colegii, 30 de
licee şi 20 de şcoli profesionale.

Reţeaua de unităţi de învăţământ la nivelul judeţului este uniform repartizată, după
cum urmează:

An şcolar
2002-2003

Total judeţ Din
care:

Urban
Din care: Municipii Oraşe Rural

Număr grădiniţe
Număr preşcolari

493
24355

108
10229

67
7692

41
2537

385
14126

Număr şcoli gimnaziale cu
clasele I-VIII
Elevi înscrişi
Din care:
Învăţământ primar
Învăţământ gimnazial

274

75474

31214

44260

59

37383

15126

22257

33

22222

11149

11073

26

9161

3977

5184

215

38091

16088

22003
Număr şcoli cu clasele I-IV
Elevi înscrişi

253

6638

11

301

2

93

9

208

242

6337
Şcoli profesionale şi
de ucenici
Elevi înscrişi
Din care:
Învăţământ profesional
Învăţământ de ucenici

8

10149

6904

3245

5

7787

6283

1504

4

6267

5308

959

1

1520

975

545

3

2362

621

1741
Număr licee şi grupuri
şcolare
Elevi înscrişi

30

21215

27

20163

23

17159

4

3004

3

1052

 Învăţământul universitar este reprezentat de cele două universităţi: Universitatea
Bacău, creată în 1961 şi Universitatea “George Bacovia” Bacău, înfiinţată în 1992, ambele
având un aport deosebit în educarea şi formarea tinerei generaţii.
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Ocrotirea sănătăţii populaţiei este asigurată de instituţiile spitaliceşti şi de cabinetele
medicale  individuale, după cum urmează:

Nr.
crt Denumirea unităţii Reşedinţa Nr. secţii şi

compartimente
Nr.

paturi
Ambulatorii de

specialitate

1
Spitalul judeţean de urgenţă

Bacău
Str. Spiru
Haret nr.2

32 1297 1

2 Spitalul de pediatrie Bacău
Str.

Mărăşeşti
nr.156

7 230 1

3 Spitalul de pneumoftiziologie
Bacău

Str. Oituz
nr.72

2 160 Disp. TBC

4
Spitalul Municipal Oneşti Str.

Perchiului
nr.1

18 632 1

5 Spitalul Municipal Moineşti Str. Zorilor
nr.1

13 301 1

6
Spitalul Orăşenesc Comăneşti Str. V.

Alexandri
nr.1

8 120 1

7 Spitalul Orăşenesc Buhuşi Str. Voioaga
nr.3

8 170 Disp. TBC+1

8 Spitalul de pneumoftiziologie Tg.
Ocna

Str. Tiseşti
nr.45

1 110 Disp. TBC

9
Centrul de sănătate Podu Turcului Str.

T.Vladimire
scu nr.118

3 35 1

10
Sanatoriul Balnear Sl. Moldova Str. N.

Bălcescu
nr.1

1 38 1

Total                                                93           3093

Cabinete medicale şcolare=27 din care:
-17 în municipiul Bacău

 -4 în municipiul Oneşti
-2 în municipiul Moineşti
-1 în oraşul Buhuşi
-1 în oraşul Comăneşti
-1 în oraşul Tg. Ocna
-1 în oraşul Dărmăneşti

Cabinete şcolare stomatologice=10 din care
*8 în municipiul Bacău
*1 în municipiul Oneşti
*1 în oraşul Comăneşti
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Cabinete medicale individuale(medici de familie)=308 din care:
-174 în urban
-134 în rural

Cabinete medicale individuale stomatologice=122 din care:
*86 în urban
*36 în rural

O contribuţie de seamă în informarea şi culturalizarea cetăţenilor îi revine
mass-mediei reprezentată de ziarele locale, posturile locale de televiziune şi radio, cu
menţiunea că într-un număr important de comune s-a introdus şi televiziunea prin cablu.

Prin ea, ca şi prin revistele de cultură Ateneu, Zburătorul, Jurnalul literar, Vitraliu, 13
Plus, Cartea, prin instituţiile culturale de talia Teatrului Bacovia, Teatrului de animaţie
"Vasile Alecsandri", Filarmonicii "M. Jora", a instituţiilor muzeale (Muzeul Judeţean de
Istorie "Iulian Antonescu", Complexul Muzeal de Stiinţele Naturii "Ion Borcea", Muzeul de
Artă şi Etnografie), a caselor memoriale "George Bacovia", "Nicu Enea", "Ion Borcea", a
filialelor Uniunii Artiştilor Plastici, Uniunii Scriitorilor şi Uniunii Arhitecţilor, a unor
formaţii şi grupuri artistice valoroase, a peste 30 de asociaţii, ligi, societăţi şi fundaţii cu
profil cultural, spiritualitatea băcăuană a intrat în conexiune cu valorile culturale ale lumii,
contribuind la mai buna cunoaştere a României şi la integrarea ei în structurile
euro-atlantice. De notorietate internaţională se bucură, astfel, o paletă impresionantă de
manifestări, desfăşurate anual, între care amintim "Zilele Muzicii Contemporane",
Festivalul "Enescu - Orfeul Moldav", Tabăra Internaţională de Creaţie Plastică de la
Tescani, Tabăra Internaţională de Sculptura şi Simpozionul Internaţional de Pictură Naivă
"Victor Parhon", Festivalul Internaţional de Videofilm Documentar "Ethnos",
Expoziţia-concurs "Saloanele Moldovei" .

Casele de cultură municipale şi orăşeneşti, alături de căminele culturale de la sate,
asigură satisfăcător condiţii pentru activităţile cultural artistice, cu menţiunea că
televiziunea şi radioul au micşorat simţitor interesul cetăţenilor pentru actul de cultură şi
tradiţie ce trebuie asigurat în casa de cultură şi căminul cultural, pentru păstrarea şi
transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor strămoşeşti.

X. Principalele funcţiuni economice

Activitatea din industrie, agricultură, silvicultură, comerţ şi transporturi, susţinută de
societăţile comerciale existente, asigură o dezvoltare satisfăcătoare a mecanismului
economico-social şi a traiului locuitorilor judeţului.
            Sub aspectul dezvoltării industriale, judeţul Bacău se situează pe locul al
şaselea la nivelul ţării, realizând circa 4,5 % din producţia totală a României. Judeţul
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Bacău se numără printre principalii producători din ţară la producţia de cauciuc
sintetic, acid sulfuric, cherestea, hârtie, sodă caustică, îngrăşăminte chimice, benzine,
motorine, confecţii.
            După o perioadă de reducere a producţiei industriale, începând cu anul 1994
s-a înregistrat o creştere, datorată în principal sporirii afluxului de comenzi pentru
export.
Industria extractivă are următoarele componente:

� extracţia petrolului şi a gazelor naturale; cele mai importante centre de
extracţie sunt în zonele Moineşti, Comăneşti, Zemeş, Dărmăneşti

� extracţia cărbunelui, utilizat în cadrul centralelor electrice şi de termoficare;
producţia de cărbune se situează în jurul a 250-300 mii tone anual

� extracţia sării - pentru toate produsele de sare gemă, conţinutul de clorură de
sodiu este de minim 97,5%

         Industria prelucrătoare deţine ponderea cea mai ridicată în producţia industrială
totală a judeţului şi are ca principale componente: industria de prelucrare a petrolului;
industria chimică, alimentară; prelucrarea lemnului; fabricarea celulozei şi hârtiei;
industria uşoară; constructoare de maşini; producerea energiei electrice şi termice.

� Prelucrarea ţiţeiului este realizată în două mari rafinării, amplasate în
localităţile Oneşti şi Dărmăneşti

� Industria chimică deţine o pondere importantă în cadrul acestei ramuri în
industria naţională, fiind reprezentată prin:

•  produse clorosodice, mase plastice, solvenţi cloruraţi, pesticide,
produse siliconice, peste 40% din acestea fiind exportate

•  cauciuc sintetic şi metil-tertiar-butil-eter (unic producător în
România), polistiren, fenol, acetone, benzine ecologice

•  îngrăşăminte chimice, uree, diamoniu fosfat    

         Industria alimentară este puternic dezvoltată în judeţ, fiind reprezentată
prin:

� carne si produse din carne de pasăre şi porc (unicul producător şi exportator
din România agreat de Comunitatea Europeană)

� paste făinoase, produse de morărit, panificaţie, patiserie, produse zaharoase

� lapte şi produse lactate
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� bere, lichior, spirt, malţ, drojdie de panificaţie

       Industria de prelucrare a lemnului constituie o ramura însemnată a economiei
judeţului, lemnul fiind o resursa foarte bogata. Principalele produse sunt:

� parchet triplu stratificat (considerat cel mai bun din Europa)

� mobilier pentru uz casnic, mobilier pentru birouri, căsuţe prefabricate din lemn,
uşi, ferestre, panouri din lemn, produse pentru decoraţiuni interioare si
exterioare

� ramura celulozei si hârtiei produce hârtie de ziar (unic producător), hârtie scris
tipar, hârtie de ţigarete, hârtie absorbantă, hârtie specială, hârtie subţire,
carton

         Industria textilă şi de confecţii are o pondere însemnată, atât în producţia
judeţului, cât şi în ansamblul acestei industrii pe ţară. Unităţile de producţie locale
realizează:

� fibre cardate şi pieptănate din lână şi tip lână

� ţesături din lână şi tip lână

� confecţii textile

          In judeţul Bacău exista mai mult de 150 de firme de confecţii, cea mai mare
parte a acestora lucrând în sistem lohn.

           Industria constructoare de maşini:

Printre produsele reprezentative pentru acest sector se număra:

� avioane uşoare, motoare şi reductoare pentru aviaţie, echipamente radio-
electronice, atât pentru piaţa internă, cât şi pentru cea externă

� robinete industriale din fontă şi oţel, piese turnate din fontă, oţel şi neferoase

� organe de asamblare (şuruburi, piuliţe diverse, prezoane, nituri)

� maşini-unelte, cu sau fără comandă numerică

      În producţia energiei electrice, judeţul Bacău ocupă un loc important în economia
ţării. Cel mai mare producător de energie electrică are o putere instalată de 855 MW.

       În activitatea de construcţii-montaj, o mare parte a fostelor trusturi de construcţii
au fost privatizate după 1989, acest lucru determinând dezvoltarea puternică a acestui
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sector.

Agricultura judeţului se desfăşoară pe suprafaţa de 3234,68 ha, din care:
- arabil = 184628 ha
- păşuni = 87528 ha
- fâneţe = 40247 ha
- vii = 7614 ha
- livezi = 3451 ha

Silvicultura dispune de 265.364 ha, din care:
- 231616 ha proprietate de stat
- 37748 ha proprietate privată

Suprafaţa împădurită reprezintă 42% din suprafaţa judeţului, cu mult peste media pe
ţară.

Potenţialul industrial, agricol şi uman al judeţului a dus la înregistrarea următorilor
indicatori sintetici, pentru primul trimestru al anului :
1. Volumul valoric al producţiei industriale        - 5158,1 miliarde lei

- sector public        -    493,6 miliarde lei
- sector mixt        -    611,8 miliarde lei
- sector particular        -  4052,7 miliarde lei

2. Export din producţie proprie              -  40529 mii dolari
- sector public        -   85 mii dolari
- sector mixt        -    1695 mii dolari
- sector particular        -  38749 mii dolari

3. Ponderea exportului din producţia
    proprie în valoarea producţiei judeţului – 24,3 %
4. Investiţii              -   576,4 miliarde lei

- proprietate integrală de stat        -   226,4 miliarde lei
- proprietate mixtă        -   177,6 miliarde lei
- proprietate integrală privată        -   122,7 miliarde lei
- proprietate cooperatistă        -       1,1 miliarde lei
- proprietate integrală străină        -       8,3 miliarde lei
- proprietate publică de interes naţional şi local  -     42,3 miliarde lei

5. Construcţii        -   344,6 miliarde lei
- proprietate integrală de stat        -     21,7 miliarde lei
- proprietate integrală privată        -   322,9 miliarde lei

6. Transporturi unităţi specializate:
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- călători transportaţi (urban+
   interurban)        - 7311,4 mii călători

7. Bovine        - 111327 capete
- sector mixt        -       128 capete
- sector particular        - 111199 capete

8. Porcine        - 175700 capete
- sector mixt        -       648 capete
- sector particular        - 175052 capete

9. Ovine şi caprine            - 263066 capete
- sector mixt        -       759 capete
- sector particular        - 262307 capete

10.Păsări        -  3529,8 mii capete
- sector particular        -  3529,8 mii capete

11. Producţia medie de lapte de vacă              -    337    litri STAS
- sector particular        -    337    litri STAS

12. Producţia medie de ouă de consum        -      21    bucăţi
- sector particular        -      21    bucăţi

13. Producţia medie de lapte de oaie şi
      capră        -      16,1 litri zilnic

- sector particular        -      16,1 litri zilnic
14. Carne        -  4296    tone

- sector mixt        -        2    tone
- sector particular        -  4294    tone

15. Lapte de vacă              -    172,0 mii hl STAS
- sector particular        -    172,0 mii hl STAS

16. Ouă consum        -      27,1 milioane bucăţi
- sector particular        -      27,1 milioane bucăţi

17. Lapte de oaie şi capră          -      23,5 mii hl fizic
- sector particular        -      23,5 mii hl fizic

XI. Patrimoniul public şi privat – componenţă, întindere, criterii de          
dare în administrare, concesionare, închiriere
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Constituie patrimoniu al judeţului Bacău bunurile mobile şi imobile care aparţin
domeniului public ale unităţii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia,
precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

Domeniul public a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1347/2001, iar domeniul
privat este în circuitul civil, ambele fiind inventariate anual.

Potrivit art.8 şi 10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, trecerea din domeniul privat în domeniul public şi din domeniul public în
cel privat se face prin hotărâre a consiliului judeţean.

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după
cum urmează:

a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau
închiriate, în condiţiile legii;

b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale;
c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei

de bună credinţă.
Bunurile proprietate publică pot fi date în administrare regiilor şi societăţilor

comerciale înfiinţate de consiliul judeţean, ori instituţiilor publice de interes local sau
judeţean.

Consiliul judeţean poate aproba, prin hotărâre, concesionarea unor bunuri din
domeniul public, pentru o durată care nu poate depăşi 49 ani, contractul putând fi prelungit
cu cel mult jumătate din perioada iniţială. Contractul de concesiune va respecta legea
română, indiferent de naţionalitatea sau cetăţenia concedentului.

Consiliul judeţean poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi
imobile proprietate publică sau privată persoanelor juridice fără scop lucrativ, care
desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.

Închirierea bunurilor din domeniul public şi privat se face pentru o perioadă de 1-5
ani, prin licitaţie publică.

Vânzarea şi închirierea bunurilor din domeniul privat şi concesionarea bunurilor din
domeniul public se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.

Consiliul judeţean poate contracta, prin licitaţie, efectuarea de lucrări şi servicii de
utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin buget.

Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi aprobate cu votul a două treimi din membrii
consiliului judeţean.

Preşedintele consiliului judeţean va prezenta anual consiliului raport privind
gestionarea domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale.

XII. Partide politice şi sindicate

Partide politice
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Conform art.4 din Legea nr.14/2003, partidele politice se organizează şi funcţionează
după criteriul administrativ-teritorial.

În judeţul Bacău funcţionează următoarele organizaţii teritoriale ale partidelor
politice:

- Partidul Social Democrat
- Partidul România Mare
- Partidul Naţional Liberal
- Partidul Democrat
- Partidul Naţional Creştin şi Democrat
- Partidul Ecologist Român
- Partidul Umanist Român
- Partida Romilor
- Organizaţia comunală a U.D.M.R. din comuna Ghimeş-Făget, ce face parte din

organizaţia teritorială judeţeană Harghita.
Sunt interzise partidele politice care, prin statut, program sau propagandă de idei, ori

prin alte activităţi pe care le organizează, încalcă prevederile art.30, alin.7, art.37, alin.2 şi 4
din Constituţia României.

Organizarea sindicală

Sindicatele sunt independente faţă de partidele politice, de autorităţile publice,
patronate etc., conform legii sindicatelor.

La nivelul judeţului funcţionează organizaţii sindicale teritoriale, afiliate la
principalele confederaţii sindicale cu sediul în capitala ţării:

- Confederaţia Naţională a Sindicatelor din România “Frăţia”
- Confederaţia Sindicatelor democrate din România
- Blocul Naţional Sindical
- “Cartel Alfa”
În organizaţiile sindicale afiliate celor 4 uniuni sunt înscrişi circa 70.000 membri de

sindicat, din toate domeniile activităţii sociale şi economice, respectiv din industrie,
sănătate, învăţământ, transport, servicii publice, energie electrică, gaze naturale, poştă şi
telecomunicaţii, construcţii etc.

Reprezentanţii sindicatelor teritoriale participă la dialogul social tripartit şi în
Comisia judeţeană antisărăcie.

XIII. Criterii de conferire a titlului de cetăţean de onoare al judeţului, precum şi
a altor diplome şi premii
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Prin hotărâre a consiliului judeţean, adoptată prin vot secret, se poate acorda titlul de
cetăţean de onoare al judeţului persoanelor fizice române sau străine, care au înregistrat
merite deosebite pe plan politic, economic, social şi cultural.

Propunerea de acordare a titlului de cetăţean de onoare al judeţului se prezintă de
către comisia de specialitate a consiliului judeţean, ca reprezentantă a unuia sau mai multe
domenii în care s-a afirmat deosebit persoana în cauză.

Acordarea titlului se face în şedinţă publică, cu solemnitatea necesară momentului,
şedinţă unde vor fi invitate personalităţi marcante ale vieţii economice, sociale şi culturale
din judeţ, reprezentantul cultului căruia îi aparţine persoana propusă şi, după caz,
personalităţi din forurile centrale, eventual personalităţi străine, la propunerea persoanei
vizate.

Hotărârea de acordare a diplomei de cetăţean de onoare va fi publicată în Monitorul
Oficial al judeţului Bacău şi într-un ziar local.

Pierderea calităţii de cetăţean de onoare al judeţului se face în situaţia în care
purtătorul acestei calităţi a acţionat împotriva intereselor sau imaginii judeţului în ţară sau
străinătate.

Retragerea titlului de cetăţean de onoare al judeţului se face când purtătorul acestuia,
român fiind, a renunţat la cetăţenia română şi în străinătate a încercat să discrediteze ţara şi
implicit judeţul, sau a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni împotriva statului, şi a
demnităţii şi vieţii persoanei.

Cetăţenilor străini li se retrage titlul de cetăţean de onoare al judeţului în cazul când
au dat dovadă de rea credinţă faţă de interesele şi imaginea judeţului, în ţară sau străinătate.

Pierderea sau retragerea titlului de cetăţean de onoare al judeţului se hotărăşte prin
vot secret, cu două treimi din numărul consilierilor în funcţie ai consiliului judeţean.

Faptele imputate trebuie dovedite, nu prezumate, cu excepţia notorietăţi.
Distincţii asemănătoare se pot acorda şi unor persoane importante, reprezentative

pentru judeţul Bacău, care prin activitatea lor au adus servicii importante judeţului ori l-au
reprezentat deosebit, făcându-l cunoscut în ţară şi în străinătate. În acest sens Consiliul
judeţean Bacău prin Hotărârea nr.20/29.03.2002 a aprobat instituirea unui premiu de
excelenţă şi a unor premii pentru performanţe deosebite, acordate personalităţilor cu cea
mai însemnată contribuţie în domeniul economic, social, ştiinţific, educaţional, cultural,
sportiv şi din alte domenii, precum şi la promovarea imaginii judeţului Bacău în ţară şi în
străinătate. Acordarea acestora se face de către Consiliul judeţean la propunerea
Preşedintelui, pe baza recomandărilor făcute de Comisia de specialitate a Consiliului
judeţean, din domeniul din care face parte personalitatea respectivă. Acelaşi act
administrativ de autoritate stabileşte atât criteriile de selecţie şi analiză a propunerilor cât şi
regulamentul de acordare a premiului de excelenţă şi a premiilor pentru rezultate deosebite.
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XIV. Cooperarea sau asocierea cu persoane juridice din ţară şi din         
străinătate

Pentru realizarea unor obiective de interes judeţean, consiliul judeţean poate hotărî
asocierea cu consiliile locale interesate pentru obiective de interes comun, situaţie în care
vor înfiinţa instituţii publice, servicii publice şi societăţi comerciale.

În scopul promovării unor interese comune, consiliul judeţean poate hotărî asocierea
cu alte autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate, precum şi aderarea la
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Judeţul Bacău este din anul 1997 membru al Adunării Regiunilor Europei,
organizaţie paneuropeană, iar Consiliul judeţean Bacău începând cu anul 2001 a aderat la
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

Pentru servicii sau proiecte de interes public judeţean, consiliul judeţean poate hotărî
asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale sau alţi
parteneri sociali.

În toate situaţiile de cooperare sau asociere se va urmări primatul legii şi al
interesului judeţului, cu mediatizare mass-media pentru transparenţă, atât pe  plan intern cât
şi internaţional.

XV. Însemnele specifice ale judeţului şi modalităţile de utilizare a acestora

Stema judeţului simbolizează, într-o formă concentrată, tradiţiile istorice, precum şi
realităţile social culturale locale, specifice judeţului Bacău.
        Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi artei
heraldice şi a tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia
Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române.

Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii şi
consultării locuitorilor în vederea stabilirii celei mai reprezentative.  Stabilirea variantei
finale se face de către Consiliul Judeţean, care va adopta în acest sens o hotărâre de însuşire.

Proiectul stemei, avizat de către Comisia Naţională, împreună cu anexa conţinând
descrierea acesteia va fi înaintat Ministerului Administraţiei şi Internelor, care va elabora
proiectul de hotărâre şi nota de fundamentare şi le va supune spre aprobare Guvernului.

Stema astfel aprobată poate fi reprodusă pe firma şi sigiliul Consiliului Judeţean
Bacău, pe imprimatele acestuia şi pe indicatoarele care marchează intrarea în judeţ. Stema
poate fi folosită cu prilejul unor manifestări de interes local, în acţiuni protocolare sau
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festive şi poate fi reprodusă pe diferite tipărituri şi alte obiecte destinate să contribuie la
cunoaşterea specificului local.

Prezentul Statut poate fi modificat cu votul a două treimi din numărul consilierilor în
funcţie, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Neculai Lupu

    Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
       Traian Milon
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