
 1

   
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 22 august 2011, 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.241 din 17.08.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 36 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33, absentând motivat 
domnul vicepreşedinte Brăneanu Dumitru, domnul consilier Bontaş Dumitru şi domnul 
consilier Ilieş Petrică.   

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamnelor şi domnilor consilieri, bine aţi venit la 

şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22 august 2011 şi vă supun 
aprobării ordinea de zi în următoarea derulare: 

    
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 21.07.2011;  

 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău 

precum şi repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară pe anul 2011; 
                               Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de frecvenţă a cursurilor Şcolii Populare de 
Arte şi Meserii Bacău, pentru anul şcolar 2011 – 2012; 
                             Iniţiator: dl. Brăneanu Dumitru  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acţiune pentru combaterea 
înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene pentru iarna  2011-2012; 

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

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la unele instituţii publice 
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău; 

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău; 

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.20/2002 privind instituirea şi acordarea premiului de excelenţă şi a premiilor pentru 
performanţe deosebite, cu modificările şi completările ulterioare;  

                                  Iniţiator: dl. George Neagu  – consilier judeţean Cons.Jud.Bacău 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Bacău nr.10/2007 privind aprobarea „Regulamentului de acordare a sprijinului financiar 
pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de pregătire în 
străinătate” precum şi a „Contractului pentru acordarea de sprijin financiar 
beneficiarilor de burse în străinătate” modificată şi completată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr.119/2008; 

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

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău 
pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „Cupa Consiliului Judeţean Bacău – 
D.S.J. Bacău – S.C.M Bacău 2011, ediţia a II-a, concurs de tenis”; 

                               Iniţiator: dl. Iulian Burghelea – consilier judeţean Cons.Jud.Bacău 
 

10. Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii 
şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul I – 2011; 

                                            Prezintă: dl Ochenatu Nechifor Eugen – preşedinte ATOP 
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11. Diverse.  
          - Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul 
Judeţean Bacău şi Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală Anticorupţie 
privind promovarea unor mesaje cu conţinut informativ-preventiv anticorupţie;   

Iniţiator: d-na Coşa Maricica  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău  
 

- Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;  

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

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poate nu este întâmplătoare, deşi vă spun că este 
intâmplătoare alipirea acestor două proiecte la „Diverse”, o să vedeţi că au o legătură 
nedorită pentru Consiliul Judeţean Bacău, imediat după ce vă voi supune spre aprobare 
ordinea de zi, o să vă ridic două probleme una caldă, una rece pentru Consiliul Judeţean 
Bacău şi vă rog să dicutăm pe marginea lor. 

                     
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii la ordinea de zi prezentată.  
 

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

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să încep cu vestea mai bună: datorită  
dumneavoastră, Primăriei Bacău, Consiliului Judeţean Bacău, Companiei Regionale de Apă 
Bacău şi datorită Organismului Intermediar pe POS Mediu din Bacău, mâine la Ministerul 
Mediului se va semna aplicaţia pe axa 1 POS Mediu, acea investiţie de 118 milioane de euro 
pentru judeţul Bacău cu investiţii clare şi precise pe municipiul Bacău, pe Buhuşi, Moineşti, 
Tg. Ocna. Aş fi spus şi Comăneşti, dar Comăneştiul nu şi-a dorit să intre în ADIB şi pe cale 
de consecinţă pierde aceste investiţii, aş fi spus şi Oneşti, dar Oneştiul din cauza problemelor 
juridice, care le ştiţi foarte bine legate de alimentarea cu apă şi canalizarea de acolo n-a putut 
intra în această construcţie destinată fondurilor europene, dar spun cu plăcere Dărmăneştiul, 
acolo unde se va introduce o reţea importantă şi însemnată de canalizare, un obiectiv extrem 
de necesar aşa cum ştiţi cu toţii la Dărmăneşti. Deci, mâine la ora 12,00 domnul Găină 
managerul Companiei Regionale de Apă Bacău va semna alături de ministrul Borbey această 
aplicaţie de aproape 120 de milioane de euro cum vă spuneam. Încă o dată, pilonii principali 
ca şi la managementul deşeurilor sunt: Primăria Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi 
dumneavoastră, încă o dată vă mulţumesc. Probabil vă amintiţi acea şedinţă de la începutul 
anului precedent 2010 când am aprobat o investiţie care acum se derulează la Oneşti prin 
care am putut să creem cadrul instituţional necesar accesării fondurilor europene prin 
excluderea Oneştiului datorită acelor neclarităţi juridice acolo. Încă o dată felicitări tuturor 
celor implicaţi în acest proces şi sperăm ca investiţia să se deruleze cât mai repede, iar 
cetăţenii acestor comunităţi urbane să se bucure cât mai repede de aceste investiţii. Vestea 
mai puţin fericită, dar probabil nu este o veste, este o succesiune de evenimente pretecute la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă şi vă spuneam că au legătură şi cu punctul 11, pe de o parte un 
parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie, pe de altă parte modificăm organigrama şi 
statul de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Ştiţi foarte bine, au existat două discuţii, 
două scandaluri mediatice vis-a-vis de mituirea unor salariaţi din cadrul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă, de la secţia ORL şi de la Maternitate. Sunt două probleme aici: o dată că se 
confirmă temerile noastre, ale tuturor vis-a-vis de acest fenomen care există în Spitalul 
Judeţean de Urgenţă, dar despre dimensiunea căruia nu poate afirma clar şi răspicat nimeni 
cât este de însemnată sau neînsemnată, (dar ştim cu toţii că asemenea practici există în 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău aşa cum există în marea majoritate a spitalelor de pe 
teritoriul României, dar asta nu ne încălzeşte cu nimic), iar pe de altă parte deşi înfiinţăm 
telefon verde care este accesat cu neîncredere de cetăţeni şi mi-am exprimat această temere 
încă de la început deşi, solicităm parteneriatul mass-mediei şi pe alocuri mass-media ne 
acordă acest parteneriat şi mediatizează asemenea cazuri, pentru că asemenea cazuri dacă nu 
ar fi mediatizate vă spun eu că nu ar lăsa nici un fel de urmări, din păcate. Din punctul de 
vedere al managementului spitalului şi aici mă refer la managerul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă, există o comunicare precară cu mass-media pe aceste subiecte, a existat acel 
scandal la Maternitate cu 50 lei paharul de apă, s-a formulat plângere de către preşedintele 
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Consiliului Judeţean şi  preşedintele Consiliului de Administraţie şi rugăm (aici este şi 
domnul comandant Oprişan să aloce timp şi interes acestui subiect), ş nu a fost nici o reacţie 
de condamnare din partea staffului de conducere de la Spitalul Judeţean de Urgenţă. A fost 
scandalul săptămâna trecută cu o chestie similară la secţia ORL, iarăşi mediatizat de 
organele mass-media (care nu-mi sunt simpatice, dar asta nu este lucrul cel mai important şi 
le mulţumesc că au mediatizat acest lucru) şi  iarăşi o comunicare cu presa extrem de precară 
din partea staffului de conducere de la Spitalul Judeţean de Urgentă, inclusiv purtătorul de 
cuvânt, iarăşi  s-a formulat plângere din partea preşedintelui Consiliului de Administraţie şi a 
preşedintelui Consiliului Judeţean. Înţeleg că la ambele cazuri se lucrează foarte puternic 
subteran pentru ca oamenii să-şi schimbe declaraţiile date iniţial şi aceste cazuri să se 
muşamalizeze. Îi asigur  pe cei care încercă să muşamalizeze aceste cazuri că nu vor reuşi. 
Îmi propun să am discuţii personale cu acei oameni care sunt ameninţati că dacă nu-şi retrag 
declaraţiile nu ştiu ce se întâmplă, sau rugaţi în primă instanţă, rugaţi şi ulterior ameninţati. 
Pe de altă parte nici nu ştim să comunicăm cu mass-media, îi vrem parteneri în acest proiect  
şi îi repezim cu fel de fel de formulări mai lapidare sau mai de la colţul străzii ca să spun aşa. 
Nu acesta este modul în care îmi doresc să se desfăşoare relaţia: conducerea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă, mass-media şi cetăţeanul, mai ales în asemenea cazuri pentru că ne-am 
propus să identificăm şi să extragem asemenea indivizi care cer 50 de lei pentru un pahar cu 
apă sau nu ştiu ce foloase materiale pentru nu ştiu ce concediu medical. Nici eu, nici 
preşedintele Consiliului de Administraţie şi trag speranţă că nici managerul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă, nu trebuie să fim apărătorii unui sistem care s-a dovedit că încă are 
mari probleme în a comunica cu cetăţenii şi a-i respecta pe cetăţeni. Am mai discutat, 
probabil vă plictisesc, nu am calitatea să-mi dau cu presupusul sau cu părerea despre 
calitatea actului medical, dar vis-a-vis despre modul cum comunicăm cu oamenii, modul 
cum soluţionăm asemenea reclamaţii (care au până la urmă un sâmbure de adevăr), nu este 
cel pe care îl aşteaptă cetăţenii de la noi, îmi pare rău să vă comunic chestia asta domnule 
manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă şi vă rog ca în următoarea perioadă de timp să vă 
modificaţi fundamental atitudinea şi abordarea vis-a-vis de asemenea cazuri. Suntem 
parteneri cu mass-media în asemenea cazuri, dăm toate informaţiile necesare Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie pentru a soluţiona asemenea cauze, iar cei care sunt dovediţi că au făcut 
asemenea abuzuri vis-a-vis de clienţii Spitalului Judeţean de Urgenţă trebuie extraşi şi 
trimişi pentru totdeauna în afara sistemului public, nu să căutăm să încurajăm  fel de fel de 
tertipuri, fel de fel de metode prin care să îi scoatem basma curată. Ştim cu toţii că de-a 
lungul anilor au mai fost asemenea cazuri dar nici unul nu s-a soluţionat în favoarea 
cetăţeanului şi tocmai de aceea nu trebuie să ne surprindă faptul că cetăţeanul  nu are curaj, 
nu are încredere şi nu are speranţă că poate accesa telefonul verde, o persoană de la Consiliul 
judeţean sau un consilier judeţean ca să reclame un asemenea abuz. Am să rog  pe acest 
subiect să intervină preşedintele Consiliului de Administraţie, domnul Şova dacă are ceva de 
adăugat şi domnul manager Stoica dacă are ceva de adăugat pentru că, repet, dacă nu 
discutăm aceste probleme în cadrul public, cât mai deschis, n-o să le rezolvăm, o să le 
rezolve 3 – 4 indivizi care se plimbă între spital şi domiciliul celui care a făcut reclamaţia şi 
îngroapă şi asemenea cazuri. 
  ♣ Dl Şova Lucian, preşedintele Consiliului de Administraţie, SJU Bacău: În 
legătură cu cele prezentate de domnul preşedinte Benea vreau să vă spun că din perspectiva 
Consiliului de Administraţie şi a mea personal, în ambele cazuri m-am implicat activ în 
catalizarea unor soluţii, am transmis de asemenea către tot corpul medical al spitalului (şi 
profit de ocazie să fac şi acuma acest lucru), mesajul şi rugămintea de a face eforturi ca 
măcar din perspectiva  respectului şi a gradului de mulţumire pe care trebuie să-l înregistreze 
pacientul şi aparţinătorii săi atunci când interacţionează cu spitalul, să-şi intensifice 
eforturile. Suntem într-un proces de examinare şi selectare a noilor şefi de secţie, vreau să vă 
spun că până acum în toate secţiile în care au existat contracandidaţi, vechii şefi de secţie nu 
au făcut faţă concursului, deci au pierdut în competiţia cu noii înscrişi. Cred că şi acesta este 
un semnal care ar trebui să fie interpretat şi de către cei care urmează să susţină examenul. 
Profit încă o dată de oportunitatea de a mă afla în faţa dumneavoastră şi în faţa mass-mediei 
şi sper ca tot corpul Spitalului judeţean să recepţioneze mesajul că nu se poate în felul 
acesta. Este vorba de mai puţin de o lună în care se profilează două dosare penale şi dacă 
mergem în ritmul acesta până la sfârşitul anului vom avea secţia şi procurorul, nu se poate, 
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nu ştim unde vom ajunge cu rezultatul cercetărilor, dar nu se poate nici să ajungem în 
situaţia ca până la urmă în fiecare secţie să fie câte un poliţist şi un procuror. Corpul medical 
din Spitalul Judeţean Bacău merită mai mult şi cred că înseamnă mai mult decât ceea ce este 
reflectat acum în mass-media, în plan public şi chiar în aceste dosare începute. Eu vreau să 
vă asigur încă o dată domnule preşedinte că din perspectiva competenţelor pe care le am eu 
în relaţia cu managementul spitalului şi cu spitalul, în general, mă strădui să fac toate 
eforturile pentru a optimiza şi de a agrementa situaţia de aşa manieră încât să eliminăm astfel 
de probleme până la sfârşitul acestui an. Vă mulţumesc.  

♣ Dl Stoica Dan, manager SJU Bacău: Legat de ultimul caz, 50 de lei pentru un 
concediu medical la ORL, eu nu am influenţat cu nimic, nici un fel de declaraţia a nici unuia 
dintre cei care au participat cu oficiul juridic. Juriştii de la noi au luat declaraţii, numai că 
tânărul respectiv care a declarat la presă ce a declarat, după câteva ore şi-a retras declaraţia. 
Eu nici nu l-am întâlnit, nu l-am văzut, nu am vorbit cu el în nici un moment, însă e o 
chestiune asupra căreia aş vrea să atrag atenţia: în oraşul Bacău sunt undeva sub 250 de 
specialişti, medici specialişti, la care undeva la cam jumătate din populaţia judeţului se 
adresează şi fiecare putem ajunge să ne punem corpul în mâinile acestor medici specialişti 
aşa cum sunt ei şi bine aţi spus  că, chestiunea asta cu plăţile informale nu cu mită aşa cum e 
definită ea în ..... există în toată ţara. Este foarte bine să creem un climat în care eventual să 
nu se mai întâmple evenimente din acestea sau cel puţin să nu se întâmple la modul real, însă 
nici nu putem să reacţionăm imediat când vrea presa neapărat şi să spunem: da, toţi medicii 
din Spitalul Judeţean sau din spitalele din judeţul Bacău sunt corupţi şi orice act medical se 
face numai dacă aceşti medici sunt plătiţi informal. De aceea nu reacţionez imediat la o 
sesizare a presei şi încerc să adun toate informaţiile despre toate situaţiile care au fost şi au 
cauzat acea discuţie. În dimineaţa când acel pacient s-a internat, în zona de internare la ORL 
erau foarte mulţi asistenţi, foarte mulţi pacienţi şi eu sunt absolut convins, nu am nici o urmă 
de îndoială că în momentul acela, acel pacient nu a dat acei 50 de lei şi poate oricine să-l 
ancheteze şi de la DNA şi de la Poliţie, dacă acel pacient va susţine că el a dat 50 de lei 
doctoriţei eu sunt orincând dispus să fac „mea culpa”. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule manager, în primul rând ca să lămurim 
lucrurile, eu nu v-am acuzat că aţi luat dumneavoastră mită, eu v-am acuzat că nu ştiţi să 
reacţionaţi cu presa. Dacă-i vrem parteneri în proiecte, nu-i tratezi cu „hai, bine, pa” asta în 
primul rând şi în al doilea rând cu „mea culpa” mai încet. Dacă se demonstrează chestia asta, 
plecăm acasă, dacă se întâmplă chestiuni de genul acesta (deşi nu sunteţi vinovat întru totul). 
Dacă un medic, o asistentă sau o femeie de serviciu percep foloase materiale contra 
respectului faţă de cetăţeani, eu v-am spus că nu încurajaţi anchetarea transparentă a unor 
asemenea speţe. Ştiţi foarte bine că există această tendinţă de a le îngropa în fel de fel de  
cercetări administrative ale Spitalului Judeţean de Urgenţă. Trebuie să le trecem la o nouă 
etapă şi anume sesizarea organelor de anchetă şi dialog cu cei care vor să-şi întoarcă 
declaraţiile, pentru că asta cu întorsul declaraţiilor mie îmi spune foarte multe, domnule 
Stoica. Nu puteţi spune că nu s-a întâmplat nimic. Dumneavoastră sunteţi capabil să puneţi 
mâna în foc că nici la maternitate şi nici la ORL nu s-a întâmplat nimic de fapt şi  pur şi 
simplu a fost aşa o refulare a unor frustrări şi o declaraţie care ulterior a fost retractată aşa 
ulterior fără să intervină nimeni? Daţi-mi voie să vă spun că nu cred în asemenea scenarii, 
dimpotrivă, s-a întâmplat ceva acolo. Oamenii au declarat plini de năduf ce au declarat la 
început şi anume adevărul. Ulterior, nu dumneavoastră,  (nu am spus chestia asta) persoane 
de eşalonul 3, 4 de la Spitalul Judeţean de Urgenţă au înceaput dialogul cu reclamanţii 
pentru a-i face să retragă aceste declaraţii şi mai mult de atât sunteţi dator şi dumneavoastră, 
nu eu sau preşedintele Consiliului de Administraţie să sesizaţi organele de anchetă şi mai 
mult, să aveţi dialog cu aceşti oameni, să-i convingeţi, să le explicaţi de ce este important să 
nu-şi retragă declaraţia, pentru că dacă asemenea cazuri vor fi tratate transparent şi până la 
capăt, vă spun eu că se vor rări cazurile de mită în Spitalul Judeţean de Urgenţă, dar dacă 
vrem să le îngropăm în fel de fel de comisii administrative ale Spitalului Judeţean de 
Urgenţă o să fim chiar ridicoli în ochii mass-mediei şi ai cetăţenilor. Trebuie să ne implicăm 
mai mult decât să spun că dacă se demonstrează „mea culpa” .... , nu, sesizez organele de 
anchetă şi fac dialog cu cei care au păţit acele incidente. Dacă mai sunt intervenţii?  

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte ne-aţi dat o veste foarte bună 
prima şi ţin şi eu să felicit colegii pentru că tot Consiliul judeţean a participat la acel proiect 
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vis-a-vis de apă-canal şi a doua veste, eu n-o consider proastă din punctul nostru de vedere, 
eu o consider bună,  nu  foarte bună, dar bună, pentru că în sfârşit undeva a răbufnit ceva şi e 
bine că a răbufnit aşa, pentru că bolnavul trebuie să fie pe primul loc în interesul tuturor 
autorităţilor vis-a-vis de spital. Ce vreau să spun e doar că dumneavoastră şi Consiliul 
Judeţean are toate pârghiile începând cu preşedintele Consiliului de Administraţie, cu 
managerul general, ca să luaţi aceste măsuri. Nu văd ce l-a oprit să ia măsuri sau ce-l opreşte 
acuma să ia măsuri. Sigur că aşa cum spuneaţi dumneavoastră, eşalonul 2 şi 3 care pe un 
obicei împământenit din păcate în România încearcă să facă acest lucru. Dacă e nevoie de 
sprijinul nostru, vom fi alături de manager, de preşedintele Consiliului de Administraţie şi de 
Consiliul de Administraţie şi să încercăm măcar să eradicăm sau să reducem aceste 
fenomene, care într-adevăr sunt prea dese, deci nu întâmpinaţi la noi nici o opoziţie şi faptul 
că acest lucru s-a spus, e bine că s-a spus şi poate că odată şi odată e un punct zero de unde 
să plecăm. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, mulţumesc şi eu pentru susţinere. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnilor colegi, vedeţi că problema ridicată astăzi nu 

este o problemă nouă. De-a lungul timpului, noi toţi cei care temporar am mai stat sau mai 
stăm în această incintă am avut ocazia să vedem şi la nivel naţional cam cum s-au relaţionat 
aceste aspecte ale activităţii medicale şi a acestor, să zicem atenţii sau cum vreţi 
dumneavoastră. Eu aş spune şi aş sugera celor care analizează să fie cât se poate de obiectivi 
în sensul că nu trebuie dusă în derizoriu în primul rând activitatea şi calitatea actului 
medical. Nimeni nu neagă şi eu personal accept, că această activitate a actului medical este 
temporar parazitată de astfel de acţiuni, dar dacă ne ducem la cauze, vedeţi dumneavoastră  
s-a împământenit un obicei şi umblă în piaţă zvonul că un anumit act medical costă cam atât, 
nu ştiu ce serviciu costă cam atât, eliberarea unui concediu medical costă cam atât, e 
adevărat că acestea au un sâmbure de adevăr, dar nu este lege, nu este regulă generală. Tot 
atât de adevărat este că sunt cauze obiective şi subiective, s-a vorbit aici de eşaloanele 3 şi 4, 
cine sunt eşaloane 3 şi 4? Este personalul elementar care are o retribuţie minimală care la 
rândul lor sunt singurii aducători de venit într-o familie cu 2 sau 3 copii, sau mai puţini şi 
atunci orice astfel de situaţie poate fi speculată, încurajată sau chiar forţată. Problema pentru 
mine ca medic (astăzi nu mai lucrez, dar am lucrat) trebuie să recunosc deschis, că în timpul 
activităţii după un anumit serviciu mi s-a oferit un buchet de flori, un plic cu o sumă. Adesea 
am refuzat, dar problema se înturna împotriva mea. Trebuie totuşi analizat de organele de 
anchetă şi mă refer aici la procuratură şi poliţie. De condamnat, din punctul meu de vedere, 
este condiţionarea pentru că tot atât de vinovat este cel care dă cât şi cel care primeşte. S-a 
făcut vorbire aici de un certificat medical, domnilor din experienţa mea proprie  vreau să vă 
spun că nu puţini sunt cei care profită de avantajul de a primi lesnicios un concediu medical, 
pentru a putea absenta de la locul lui de muncă şi aş face alte interese. El îşi face un calcul 
foarte simplu, cât mă costă eventualul concediu medical şi ce beneficiu am eu dacă în timpul 
acesta am altă activitate. Revenind la cazul în speţă, trebuie să recunosc că am răms total 
surprins probabil că în calitate de membru al Consiliului de Administraţie,  cel puţin 
tangenţial puteam să fiu şi eu informat de acest lucru mai ales că vinerea trecută am avut 
şedinţă de Consiliu de Administraţie şi domnii sunt prezenţi aici. Nu s-a făcut vorbire despre 
partea asta cu toate că în ordinea de zi am avut un punct în care şeful serviciului personal a 
prezentat un material privind criteriile de performanţă şi analiza obiectivă a rezultatelor 
personalului spitalului. M-a surprins acest lucru, dar revin şi ca o concluzie chiar dacă îl 
supără pe domnul manager, i-aş recomanda şi i-am mai spus-o şi personal cu altă ocazie, să 
se aplece mai mult la textul legii şi să-l respecte, nu să-l interpreteze, să-l respecte în sens şi 
consens. Noi nu putem conduce, ne place, nu ne place, legislaţia în vigoare trebuie să o 
respectăm. Respectând legislaţia ne debarasăm de foarte multe alte explicaţii ulterioare pe 
care trebuie să le dăm. În ce mă priveşte, domnule preşedinte, aveţi dreptate şi nu este pentru 
prima dată şi mai fac o mică destăinuire: am fost preşedintele consiliului etic pe spital, am 
aici o colegă ca reprezentant al consiliului, am avut sesizări de diverse nuanţe şi vreau să vă 
spun că cel puţin partea aceasta de etică profesională a făcut obiectul analizelor noastre, dar 
nu ne-am permis atunci să îndepărtăm, din contră, am încurajat atât cel care sesizează, faţă în 
faţă în şedinţă publică, cu cel care este acuzat, adică am încercat să intronăm acolo un anume  
mod de relaţionare între obligaţiile prestatorului de servicii medicale şi beneficiarul 
serviciilor medicale, ţinând cont că aceste lucruri sunt reglementate prin legi speciale, este 
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legea pacientului, drepturile pacientului ş.a.m.d. În concluzie, personal mă adresez organelor 
de anchetă, nu se pune cum se spune „batista pe ţambal”, dar trebuie cu foarte mare atenţie 
în special când este vorba de persoane cu înaltă calificare şi acuma fac o mică paranteză 
chiar dacă voi fi interpretat greşit: e uşor să-l iau pe doctorul Ichim medic primar şi să-l scot 
din sistem şi să-l duc după gratii pentru o faptă incriminatorie penală, dar în absenţa acestuia 
am eu pe altul tot atât de bun sau mai bun care să compenseze serviciile medicale care nu le 
poate acorda doctorul Ichim cât timp este extras din sistem? Nu vreau să fiu interpretat 
greşit, asta nu înseamnă că medicii au din start un anume grad de a fi judecaţi mai uşor, ci 
din contra, am fost chiar şi recent pacient de spital ştiu ce se întâmplă, cunosc foarte bine 
viaţa şi dumneavoastră, mulţi direct sau indirect aţi trecut şi a trebuit să puneţi mâna în 
portmoneu pentru a putea ajunge la un serviciu, să primiţi ceea ce dumneavoastră ca 
beneficiar consideraţi că vi se cuvine. Lucrul acesta sigur că este de condamnat, dar vedeţi 
că asta e în firea noastră şi dacă acuma sunt sub imperiul evenimentelor foarte de curând, 
dacă în campania electorală toată  lumea primeşte, primeşte şi dă şi ăla şi ăla pentru un 
anume scop mă întreb e ....... condamnată şi treaba aia? Vă mulţumesc pentru atenţie. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Foarte puţin mai am de completat, 
încă o dată trebuie să învăţăm să comunicăm civilizat cu mass-media, mai ales pe asemenea 
speţe şi doi, nu suntem scutul sistemului ci suntem factori activi în elucidarea unor asemenea 
fapte. Asta este rugămintea mea la managementul spitalului pentru că nu este departe ziua şi 
s-ar putea să ne trezim chiar în Consiliul Judeţean cu asemenea prezenţă, nu este departe 
ziua în care o femeie simplă din judeţul Neamţ va veni şi va iniţia o mişcare de strângere de 
semnături împotriva unei anumite doctoriţe din Spitalul Judeţean de Urgenţă, o doctoriţă 
care este foarte bine aranjată, are unghiile foarte lungi, are părul foarte bine aranjat, bravo ei, 
dar nu ştie să se comporte nici măcar astăzi după ce a avut parte de un cutremur aşa din 
partea Consiliului Judeţean, nu a învăţăt nici astăzi să se comporte cu oamenii. Este o femeie 
din Piatra Neamţ care a fost cu mama ei din Bacău la secţia respectivă a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă şi oripilată de cum s-a comportat acea doctroiţă cu ea este montată să înceapă o 
mişcare de strângere de semnături împotriva acelei doctoriţe şi vă spun de pe acum că sunt 
primul care voi semna acea listă pentru că ştiu despre cine vorbim şi nu-i dau numele şi ştiţi 
de ce nu-i dau?, pentru că nici nu merită şi nici nu vreau să merg cu dânsa prin instanţă aşa 
doar ca să aibă dânsa obiect de activitate, nu.  

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

şedinţei ordinare din data de  21.07.2011.  
 

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 preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu 
al Consiliului Judeţean Bacău precum şi repartizarea unor sume din fondul de rezervă 
bugetară pe anul 2011. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt mici reglaje financiare între conturi, nu sunt 

bani la comune, nici alocări către diverse obiective de investiţii ale Consiliului judeţean, 
probabil le-aţi parcurs.  

 

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 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor de frecvenţă 
a cursurilor Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, pentru anul şcolar 2011 – 2012. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi foarte bine că finanţarea activităţii acestei şcoli 

populare de arte şi meserii se asigură din venituri proprii, subvenţii de la Consiliul 
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Judeţean Bacău, accesarea de programe de finanţare externă sau internă, donaţii şi 
sponsorizări, alte surse extrabugetare. Şcoala Populară de Arte şi Meserii funcţionează cu 
un număr de 5 profesori din care doi profesori cu contract de muncă pe durată determinată 
şi trei profesori cu contract de muncă pe perioada semestrelor şcolare. Noile valori ale 
taxelor de frecvenţă sunt prezentate în anexele 1 – 3. 

 

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 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operativ 
de acţiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene pentru 
iarna  2011-2012. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Venim din timp cu acest proiect de hotărâre. Dacă 

sunt observaţii pertinente şi menite a aduce plus valoare, rog a le preciza, oricum pentru 
această iarnă se propune organizarea a cinci baze de dezăpezire repartizate în teritoriu 
astfel încât intervenţiile să se facă operativ pe drumurile judeţene, să existe posibilitatea de 
dezăpezire şi a drumurilor comunale aflate în administrarea consiliilor locale arondate. 
Reţeaua de drumuri judeţene pe care o avem de îngrijit pe timpul iernii este de 935 de km, 
436 la nivelul doi de viabilitate, aproape 400 la nivelul 3 şi aproape 100 la nivelul 4. 
 

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 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de 
funcţii la unele instituţii publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este vorba de Filarmonica „Mihail Jora” şi 

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” unde s-au organizat examene în vederea 
promovării personalului în grade sau trepte profesionale în urma cărora candidaţii înscrişi 
au fost declaraţi admişi având dreptul de a promova în gradul  imediat superior. 

 

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 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi 
a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Potrivit situaţiei prezentate în raportul Direcţiei de 

resurse umane aceste posturi se adresează Unităţii de implementare a proiectului Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide al judeţului Bacău şi la compartimentul 
cadastru şi banca de date urbane, Structura arhitect şef. 

 

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 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Bacău nr.20/2002 privind instituirea şi acordarea premiului de 
excelenţă şi a premiilor pentru performanţe deosebite, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier Neagu este iniţiatorul proiectului  

punctului 7. S-a discutat despre acest proiect în extensul la şedinţa precedentă, esenţa este 
că se instituie premiile pentru performanţe deosebite în domeniile educaţional, cultural, 
sportiv, economic şi social după cum urmează: pentru performanţe deosebite la nivel 
internaţional premiul sau locul I echivalentul a 300 de euro, premiul sau locul II 
echivalentul a 260 de euro, premiul sau locaul III echivalentul a 200 de euro, pentru 
performanţe deosebite la nivel naţional echivalentul a 150 de euro pentru locul I. 

♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: În 2002 Consiliul judeţean a avut o iniţiativă 
lăudabilă şi s-a gândit pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la concursurile 
şcolare. Ulterior, la scurt timp după aceea numărul mare de elevi cu rezultate la nivel 
judeţean a determinat pe consilieri să renunţe la premierea acestor elevi, probabil că 
aceeaşi situaţie este şi în ziua de azi, bugetul Consiliului judeţean nu permite din păcate să 
avem în vedere elevii care obţin rezultate la concursul judeţean. Problema pe care aş vrea 
s-o ridic eu, dacă este posibil măcar pentru performanţe deosebite la nivel naţional pe lângă 
premiul, locul I echivalent a 150 de euro poate reuşim premiul II şi III ar fi păcat totuşi, e 
un premiu II la nivel naţional, eu fac şi o propunere: premiul I 200 de euro, premiul II 150 
de euro, premiul III 100 de euro. Nu cred că sunt foarte mulţi elevi la nivel naţional care să 
obţină premiul II şi III în judeţul Bacău. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Neagu Ionuţ, consilier: Eu am cerut o statistică de la Inspectoratul Şcolar şi 
premiile la nivel naţional cumulate I, II şi III sunt peste 100, de asta am considerat doar 
premiul I. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pertinentă propunerea dacă suntem de acord că 
premiile la nivel judeţean ar trebui să le ia în sarcină şi consiliile locale indiferent că 
vorbim de cele din mediul urban sau cele din mediul rural. Noi, dacă tot suntem în 
Consiliul judeţean haideţi să recompensăm performanţele la nivel naţional şi la nivel 
internaţional, iar cele la nivel judeţean bineînţeles să se mândrească consiliile locale din 
mediul urban sau rural, după caz, în rest vă supun aprobării proiectul de hotărâre cu 
amendamentul domnului consilier Cojocaru, deci premierea pentru locurile II şi III în 
cuantumurile care le-a prezentat şi asta este. Bugetul Consiliului judeţean groso-modo 
sigur că poate finanţa asemenea proiecte în schimb fiind angajat în foarte multe proiecte de 
investiţii nu permite o abordare relaxată a unor asemenea subiecte şi la înălţimea 
evenimentului ca să spun aşa, încercăm să economisim bani de peste tot, dar olimpicii de 
nivel internaţional sau naţional care urcă pe cele trei trepte ale podiumului eu zic că-i 
putem răsplăti, să avem 200 de olimpici la nivel naţional şi vom vedea de unde, vom tăia 
astfel încât să-i cinstim aşa cum se cuvine. 

 

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

 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul 
domnului consilier Cojocaru Ovidiu şi se aprobă în unanimitate. 

 
◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.10/2007 privind aprobarea „Regulamentului de 
acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează 
stagii de pregătire în străinătate” precum şi a „Contractului pentru acordarea de sprijin 
financiar beneficiarilor de burse în străinătate” modificată şi completată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr.119/2008. 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Următorul proiect este o modificare apărută din 
practica derulării unor asemenea burse pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău, care 
efectuează stagii de pregătire în străinătate şi anume modificăm art.4 din regulamentul 
anexă la Hotărârea Consililului judeţean nr.10/2007 cu următorul cuprins: „cererea şi 
dosarul se vor depune la comisie prin registratura Consiliului Judeţean Bacău înainte de 
plecare la studii sau după întoarcerea de la studii, termenul de depunere a cererii şi a 
dosarului este de cel mult 30 de zile înainte de plecare la studii sau cel mult 30 de zile după   
întoarcerea de la studii, după caz. Este un termen rezonabil 30 de zile înainte de a pleca la 
studii sau 30 de zile după ce ai finalizat studiile. Sper ca acestă modificare să înlesnească 
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munca celor de la buget-finanţe şi de la comisie şi bineînţeles să-i atragă pe tinerii care 
obţin asemenea stagii de pregătire în străinătate. 

 

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: Propun un amendament în sensul ca dosarul să fie 
depus  înainte de a pleca la studii. Soluţionarea lui poate să se facă şi după venirea lui, dar 
dosarul să fie înainte de a pleca. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi asta am avut până acum, domnule consilier şi am 
făcut această adăugire pentru că au fost mulţi copii care au venit cu dosarul după şi nu mi 
se pare cel mai mare păcat din această lume. Care-i problema că putem primi aceste dosare 
şi la 30 de zile. 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Copiii care pleacă în afară, sunt foarte riguroşi în ceea 
ce fac. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule profesor, din experienţă facem această 
modificare, nu că am visat noi noaptea şi dacă vreţi să-i ajutăm pe copiii care câştigă 
asemenea stagii în străinătate putem primi dosarul şi cu 30 de zile înainte şi 30 de zile 
după, nu mi se pare un capăt de lume, nu mi se pare strigător la cer, dimpotrivă, este o 
măsură constructivă şi repet ea vine din practică. Cât ar fi ei de riguroşi copiii, unele 
documente nu pot să le acumuleze cu 30 de zile înainte de plecare, asta este şi ce să le 
facem? Să-i privăm de o finanţare minoră de la Consiliul Judeţean, dar importantă în 
derularea acestui stagiu de pregătire? 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, studenţii care se duc în străinătate, 
vreau să vă spun că din practică am întâlnit situaţia când studenţii care se duc la studii în 
străinătate se duc după o prealabilă aprobare a decanatului sau a rectoratului instituţiei de 
învăţământ de unde provin deci prima condiţie este s-o aprobe instituţia de învăţământ, 
dorinţa lor este dacă noi cerem să vină înainte şi nu i s-a dat documentul de către rectorat  
şi la obţinut ulterior, al doilea, au fost situaţii când studenţii s-au dus şi au făcut cheltuielile  
şi a intervenit  problema inclusiv a  asigurării medicale pe perioada rezidenţei de acolo, eu 
consider că este foarte bine venit dacă vrem cu adevărat  să sprijinim pe aceşti tineri pentru 
că am avut situaţii când a trebuit să le respingem cheltuielile care le-au făcut cu toate că au 
venit cu documente corecte din punct de vedere contabilicesc, dar numai pentru chichiţa 
asta că nu a fost pusă anterior plecării conform regulamentului noi am trebuit să le 
respingem şi de aceea susţin că este binevenit aceast amendament. Vă mulţumesc.  
 

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

◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 
cuvântul domnului consilier Burghelea Iulian, pentru a prezenta proiectul de hotărâre 
privind asocierea Judeţului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău pentru organizarea şi 
desfăşurarea proiectului „Cupa Consiliului Judeţean Bacău – D.S.J. Bacău – S.C.M Bacău 
2011, ediţia a II-a, concurs de tenis”. 

 
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: După cum ştiţi tenisul este un joc sportiv adresat 

persoanelor chiar de la vârsta de 7 – 8 ani, până la chiar 80 de ani, el cel puţin în judeţul 
Bacău a prins un avânt extraordinar. Pentru lumea tenisului judeţul Bacău la nivel naţional 
este o emblemă în adevăratul sens al cuvântului, remarcându-se printr-o organizare a 
competiţiilor perfecte şi prin condiţii excelente de concurs. O astfel de competiţie, pe care 
noi am numit-o generic „Cupa Consiliului judeţean şi a Direcţiei de Sport Judeţene” este la 
a doua ediţie. Prima ediţie s-a bucurat de un succes remarcabil, impactul a fost pozitiv atât 
asupra celor care au participat cât şi asupra părinţilor, rudelor şi spectatorilor. Pentru 
această bună desfăşurare a cupei care va avea loc în perioada 2 – 7 septembrie s-a 
fundamentat un buget de 10 mii de lei din care 9 mii de lei este bugetul cerut Consiliului 
judeţean, iar 1000 de lei este partea CSM Bacău. Cuvintele sunt de prisos, încă o dată zic 
că trebuie să încurajăm orice activitate fie ea sportivă, culturală, educativă, e în interesul 
comunităţii. Vă mulţumesc.  
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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 10  din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului consilier Ochenatu Nechifor Eugen, preşedinte ATOP, pentru a  
prezenta Informarea asupra eficienţei serviciului poliţienesc pe semestrul I al anului 2011. 

 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, fiecare dintre 

dumneavoastră aţi avut materialul la mapă, l-aţi putut studia, dacă aveţi ceva probleme de 
ridicat este de faţă şi comandantul poliţiei şi aştept să puneţi întrebări. 

♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău: domnule 
preşedinte, domnilor consilieri, domnilor invitaţi, înainte de toate vreau să fac şi eu câteva 
referiri la primul punct prezentat de domnul preşedinte referitor la actele de corupţie care  
s-ar produce sau ar avea loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. Vreau să vă informez 
că noi ne-am sesizat din presă şi am sesizat în scris Consiliul judeţean cu privire la acea 
situaţie de la maternitatea spitalului cu acea mămică care a născut, copilul a decedat, a 
afirmat la presă că ar fi dat o sumă de bani pentru a i se acorda un minim de îngrijiri în 
speţă, un pahar cu apă şi i s-a solicitat să dea 50 de lei. Noi am declanşat cercetările, sunt în 
curs de administrare a probelor, dosarul se află în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bacău, am solicitat să facem şi o expertiză în cauză şi când vom avea toate probele 
necesare vom da o soluţie legală şi o vom face publică. În ceea ce priveşte aplicarea legii la 
nivelul Spitalului judeţean, deci în primul rând trebuie să plecăm de la prezumţia de 
nevinovăţie. N-aş putea să afirm, să nu înţeleagă nimeni că la Spitalul judeţean (să nu fiu 
înţeles greşit) că nu se comit acte de corupţie, dar trebuie să plecăm de la nişte principii 
care trebuie respectate şi legea trebuie respectată de toată lumea. Nu trebuie să facem 
diferenţă între specialişti de eşalonul 1, eşalonul 2 sau 3, toţi suntem egali în faţa legii şi 
legea va fi aplicată pentru toţi la fel, indiferent cine este şi cum este, deci nu vreau să 
ameninţ, noi ne vom apleca mai mult şi vom fi mai atenţi la ceea ce se întâmplă în Spitalul 
de Urgenţă Bacău. Dacă la nivelul Ministerului de Interne, în Poliţie ştiţi cu toţii că am 
avut foarte mulţi poliţişti care au fost arestaţi, care au fost trimişi în judecată, cercetaţi 
pentru fapte de corupţie, dacă facem statistic vorbind cred că este raportat la numărul de 
autori poliţişti de fapte de corupţie suntem cea mai coruptă instituţie ceea ce nu cred dar 
poate suntem mai exigenţi cu noi şi vom fi mai exigenţi şi cu celelalte instituţii, deci cu 
siguranţă ne vom face treaba, ne va sprijini şi domnul preşedinte şi Consiliul de 
Administraţie al spitalului şi vom acorda sprijin suficient pentru a face ordine dacă este 
cazul. În ceea ce priveşte activitatea poliţiei la nivelul judeţului Bacău, pe semestru I am 
prezentat în urmă cu o lună de zile într-o conferinţă de presă activitatea poliţiei mai în 
amănunt, a fost dată publicităţii, mediatizată şi aş putea să fac o singură remarcă: sunt 
foarte multe de discutat că la nivelul judeţului Bacău raportat la numărul de infracţiuni 
sesizate, dacă la nivelul de ţară avem un număr de 1807 infracţiuni la suta de mii de 
locuitori, la nivelul judeţului Bacău am avut 1455 de infracţiuni la suta de mii de locuitori. 
Avem oarecum o stare infracţională la fel ca şi în anii anteriori, pe genuri de infractiuni 
putem spune că  unele au crescut, altele au scăzut, avem la infracţiuni economice o creştere 
de 9,9% ceea ce este pozitiv din punctul nostru de vedere, avem şi un program de 
combatere a evaziunii fiscale şi alte fapte de natură economică, avem infracţiuni de natură 
judiciară cu creştere de 0,1% iar de altă natură avem o scădere de 13%. Dacă aveţi 
dumneavoastră întrebări, vă stau la dispozîţie şi vă pot răspunde la orice întrebare. Vă 
mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, mulţumim şi noi domnului comandant. 
 
◄ Se trece la punctul 1 de la punctul „Diverse”  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea de motive  la  proiectul de hotărâre  privind  aprobarea protocolului de 
colaborare între Consiliul Judeţean Bacău şi Ministerul Administraţiei şi Internelor – 
Direcţia Generală Anticorupţie privind promovarea unor mesaje cu conţinut informativ-
preventiv anticorupţie.   
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi avut  materialul la mapă cred că este de 
actualitate şi protocolul. Vom începe cu Spitalul Judeţean de Urgenţă şi Direcţia de 
Protecţie a Copilului, alt colos ca număr  de salariaţi şi cu probleme de percepţie şi ştiu ce 
vorbesc aici, dar nu mai desfacem subiectul. Acum rugămintea mea către Direcţia Generală 
Anticorupţie este să înceapă cu aceste două instituţii.   

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 2 de la punctul „Diverse”  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
îi dă cuvântul doamnei director executiv Bogea Angela pentru a prezenta proiectul de 
hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bacău.  

 
♣ Dna Bogea Angela, director executiv: Este vorba despre modificarea statului de 

funcţii ca urmare a transformării a 56 de posturi pentru promovarea titularilor în funcţii, 
grade, trepte profesionale. Funcţiile respective se găsesc în anexa 1 la proiectul de hotărâre. 
Referitor la o solicitare prevăzută în Legea cadru 284 privind salarizarea unitară prin lege – 
promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţie, grade, trepte 
profesionale se face de regulă pe un post vacant existent, iar dacă postul nu este, se 
transformă postul. De asemenea, având în vedere respectarea condiţiilor de promovare în 
funcţii, grade profesionale, potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii 467/2010 şi Legii cadru 
284 cu modificările ulterioare s-a propus transformarea acestor 56 de posturi pentru 
promovarea titularilor în funcţii, grade, trepte profesionale. De asemenea, prin Ordinul 
ministrului  sănătăţii 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în 
funcţie de competenţă, ale Ordinului Ministrului Sănătătii 323/2011 privind aprobarea 
metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de 
competenţă, conducerea acestei unităţi publice a propus înfiinţarea cabinetului de 
pneumologie în cadrul ambulatorului integrat spitalului, compartiment format din două 
posturi prin redistribuirea unui post vacant de medic primar reumatologie de la secţia de 
reumatologie şi transformarea în post de medic specialist pneumologie pentru a fi 
redistribuit unui post vacat. Conform Legii administraţiei publice locale, preşedintele 
propune transformarea organigramei şi a statului de funcţii. Faţă de cele prezentate 
supunem aprobării proiectul de hotărâre. 

 

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 nu mai sunt alte observaţii, vă mulţumesc 
pentru participare şi vă doresc o săptămână bună în continuare. 

 

             Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22.08.2011 drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
             PREŞEDINTE,           
           Dragoş  BENEA                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,      
                                                                                           Elena Cătălina  BRUMĂ                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.P./ C.D. 1 Exemplar 

 


