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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  23  mai  2012, 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.108 din 17.05 2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 37 de aleşi locali.     
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, 

stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi. Dau citire ordinii de zi:  

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 12.04.2012; 
 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier 
judeţean a doamnei Cioltan Mirela Carmen;  

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului 

bugetar pe anul 2011 al Consiliului Judeţean Bacău; 
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului 

Judeţean Bacău pe anul 2012; 
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău; 
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
6. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ 

special din judeţul Bacău pentru anul şcolar 2012-2013; 
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor; 
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe 
unele trasee judeţene;  

 Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului de transport 
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 
01 iulie 2008 – 30 aprilie 2013”;  

Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport 
public de persoane prin servicii regulate şi a licenţei de traseu pentru 
traseul judeţean nr.3 „Bacău-Stănişeşti-Slobozia”;  

Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării 
măsurilor prevăzute în „Programul de gestionare a calităţii aerului pentru 
pulberi PM10 în municipiul Bacău şi comuna Letea Veche”;  

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de lucrări „Lucrări de reparaţii capitale Secţia Urologie – 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău”;  

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Lucrări de reparaţii capitale branşamente electrice şi 
firidă de distribuţie energie electrică - Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău” 

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
14. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei judeţului Bacău către Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară  EURONEST pentru anul 2012;  
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
15. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei către Asociaţia Secretarilor de 

Judeţe din România;  
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
16. Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor 

judeţene, a unor sectoare de drumuri locale;  
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a  unităţilor de 

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

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

- Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău. 

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

          Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii la ordinea de zi prezentată.  
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       Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi in forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

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

şedinţei ordinare din data de  12.04.2012 şi se dă cuvântul  doamnei  secretar  Zară Elena 
Cătălina. 

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

alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe 
secretarul supune spre aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere 
prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare 
procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de  12.04.2012. 

 
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  constatarea vacantării 
mandatului de consilier judeţean a doamnei Cioltan Mirela Carmen.  

 
♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Doamna Cioltan doriţi să interveniţi?  
♣ Dna Cioltan Mirela Carmen, consilier: Vreau să urez succes tuturor 

consilierilor, preşedintelui şi vicepreşedinţilor. S-a întâmplat acest lucru datorită 
faptului că sunt numită la cancelaria prefectului şi atunci pentru a nu ajunge în situaţia 
de incompatibilitate am fost nevoită să-mi depun demisia şi încă odată vă doresc succes. 
Vă mulţumesc. 

♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Mulţumim şi noi şi sper să fiţi  un liant bun de 
colaborare între Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean. 

♣ Dna Cioltan Mirela Carmen, consilier:  Mulţumesc frumos. 
 

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

 
         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 îi 

dă cuvântul doamnei director Hăineală Olga pentru a prezenta  expunerea de motive la  
proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe 
anul 2011 al Consiliului Judeţean Bacău. 

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

se aprobă în unanimitate. 
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◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul doamnei director Hăineală Olga pentru a prezenta  expunerea de motive la  
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Bacău pe anul 2012. 

   
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
 
 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 aprobarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău.  

 
 ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Am să-l rog pe  domnul general Simionescu de la 

Ispectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, să 
prezinte un rezumat foarte, foarte  scurt pentru că şi aici materialul este extrem de 
laborios. 

 
♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău: Domnule preşedinte, doamnelor şi 
domnilor consilieri, planul de analiză şi acoperire a riscurilor este un organism de lucru 
ceea ce permite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, şefilor 
grupurilor de suport tehnic din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a 
celorlalţi factori de decizie, să facă cele mai bune alegeri în cazul producerii unei situaţii 
de urgenţă. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor este structurat pe mai multe 
capitole. Dintre riscurile care pot apărea la nivelul judeţului Bacău, vă rog să-mi 
permiteţi să enumăr: inundaţiile, cutremurele, accidentele tehnologice, înzăpezirile, 
seceta, epidemiile şi epizotiile. Cu o parte din aceste riscuri, populaţia judeţului Bacău, 
efectivele Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, membrii Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-au confruntat dea lungul timpului începând cu 
anul 2005. Având o frecvenţă destul de ridicată, în mod deosebit pe tipul de risc la 
inundaţii, prin cantitatea mare de precipitaţii, debitele mari ale râurilor la nivelul 
judeţului Bacău, care au generat producerea unor inundaţii de mari proporţii pe Valea 
Trotuşului şi la nivelul mai multor localităţi în ultimii ani remarcându-se comuna 
Săuceşti, în care prin acţiunea integrată a tuturor factorilor de decizie inclusiv cu 
sprijinul Consiliului judeţean, forţele de intervenţie au acţionat în măsura în care, cu 
toate forţele şi mijloacele la dispoziţie, au asigurat evacuarea populaţiei, asigurarea 
condiţiilor de cazare, de masă,  a populaţiei evacuate, şi a cetăţenilor sinistraţi. Încă 
odată vă rog să-mi permiteţi să vă mulţumesc, pentru tot sprijinul pe care îl acordaţi an 
de an permanent, personalului Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
inclusiv pentru dotările care au fost înregistrate şi anul acesta. Inspectoratul nostru 
primind un număr de 8 autospeciale prin programul operaţional regional, de asemenea o 
autospecială specializată pe pirotehnică pentru executarea acţiunilor de asanarea 
muniţiei neexplodate de pe timpul conflictelor militare armate, care au avut loc la 
nivelul ţării noastre. În acest plan de analiză şi acoperire a riscurilor, sunt înserate şi 
procedurile planurilor de intervenţie, care este un document deosebit de important la 
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nivelul judeţului, şi care asigură gestionarea oricărui tip de risc ce se poate manifesta 
pentru a veni în sprijinul cetăţenilor judeţului Bacău. Vă mulţumesc. 

 
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

        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  organizarea reţelei 
şcolare de învăţământ special din judeţul Bacău pentru anul şcolar 2012-2013. 

  
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
 
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 statului de 
funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor. 

                                   
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

se aprobă în unanimitate. 
 

◄Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 
cuvântul doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a  prezenta  expunerea de motive  
la  proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe unele trasee 
judeţene.  

                
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
 
Nefiind 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 doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a  prezenta  expunerea de 
motive  la  proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului de 
transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01 
iulie 2008 – 30 aprilie 2013”. 
    

Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă mai 
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
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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 doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a  prezenta  expunerea de 
motive  la  proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport 
public de persoane prin servicii regulate şi a licenţei de traseu pentru traseul judeţean 
nr.3 „Bacău-Stănişeşti-Slobozia”.  
 

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

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

şi se aprobă în unanimitate. 
                 

◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la  proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Raportului 
privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în „Programul de gestionare a calităţii 
aerului pentru pulberi PM10 în municipiul Bacău şi comuna Letea Veche”.    

     
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

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

       
◄ Se trece la punctul 12  din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea de motive la  proiectul de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de lucrări „Lucrări de reparaţii capitale Secţia 
Urologie – Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău”. 

 
♣ Dl. Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, pentru că 

suntem la sfârşit de  mandat al acestui Consiliu judeţean,  mi-aş permite în numele 
corpului medico-sanitar în special cel din Spitalul Judeţean Bacău şi a întregului corp 
medico-sanitar de pe raza judeţului Bacău, să vă aduc  mulţumiri pentru modul vizionar 
şi efectiv lucrativ cu care dumneavoastră aţi răspuns la toate propunerile făcute, venite 
de la conducerea Spitalului Judeţean, de la preşedinţia Consiliului judeţean, astfel încât 
prin ceea ce dumneavoastră aţi făcut dea lungul celor 4 ani de activitate,( bună parte din 
activitatea mult cântată a asistenţei sanitare s-a îmbunătăţit vizibil), mi-aş permite doar 
să vă reamintesc, că datorită ajutorului dumneavoastră, Spitalul Judeţean este dotat cu 
aparatură de înaltă performanţă tehnică şi m-aş referi numai la un singur exemplu – 
Computerul Tomograf de curând pus în funcţiune, cealaltă aparatură de înaltă 
tehnicitate cu care lucrează colegii medici, atât în sectorul de chirurgie, anestezie, 
reanimare,  ce aţi făcut dumneavoastră aprobând   filele de buget pentru reabilitarea 
serviciului de ATI, serviciului de chirurgie infantilă, inclusiv a compartimentului bloc 
operator, reabilitarea pavilionul de pediatrie, pe care noi Spitalul Judeţean l-am preluat. 
Acum vă cerem în continuare domnule preşedinte şi preşedinte care veţi fi, să aveţi 
aceiaşi deschidere şi viziune inclusiv pentru colegii care vor rămâne în continuare pe 
aceste scaune, să putem face în aşa fel încât habitatul celui internat al pacientului, să 
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beneficieze de un spaţiu de cazare unde să aibă un grup sanitar propriu, unde să poată 
servi masa în condiţii civilizate, unde să poată să-şi trăiască şi să-şi încarce timpul liber 
vizionând o televiziune, auzind ştirile la radio şi alte astfel de momente  încât viaţa de 
pacient sau momentele de  pacient astăzi, (fac o mică paranteză) m-am întâlnit cu un 
coleg de-al nostru care ieri a părăsit spitalul cu o boală care la început era destul de 
agresivă fiind vorba de aşa zisa pancreatită care a trăit şi trăieşte şi toţi putem ajunge 
acolo), de aceea în intervenţiile mele anterioare, am făcut şi fac în continuare apel, să 
trecem peste diferenţele de culoare politică, diferenţele de faptul că eu o dată sau mai de 
multe ori am fost nemulţumit de calitatea serviciilor, dar când e vorba de programe, de 
investiţii pentru termen lung care vor avea repercursiuni şi vom beneficia noi, dar nu 
numai noi şi cei care vin după noi, şi permiteţi-mi domnule preşedinte încă odată, să 
felicit pe toţi consilierii şi pe dumneavoastră cu aparatul dumneavoastră tehnic, pentru 
modul cum aţi rezolvat în limita posibilităţilor, legislaţiei şi a vremurilor pe care le-am 
trecut, sincere felicitări. Vă doresc în continuare spor şi multă sănătate. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Mulţumesc şi eu domnului consilier Ichim, au 
meritat toţi cei 4 ani de mustrări care  mi le-aţi mai făcut, pentru acest mesaj de final ca 
să spun aşa. Şi acest proiect şi următorul proiect, sunt dovezi clare că pentru Consiliul 
Judeţean Bacău, pentru toţi consilierii judeţeni din judeţul Bacău şi pentru preşedintele 
Consiliului judeţean,  sănătatea chiar a fost o prioritate. Încă odată vă spun, din statistica 
Ministerului Sănătăţii,  suntem a doua autoritate publică locală la nivel naţional care a 
investit în sănătate din fonduri proprii după judeţul Cluj. Practic pentru noi şi cifrele şi 
evidenţele dovedesc şi demonstrează, că sănătatea Spitalului Judeţean de Urgenţă, 
sănătatea în general la nivelul judeţului Bacău, a fost, este şi va fi o prioritate pentru 
Consiliul judeţean. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă mai 

au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
 
 Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă  în unanimitate. 
  

◄ Se trece la punctul 13  din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă  expunerea de motive la  proiectul de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de reparaţii capitale branşamente electrice 
şi firidă de distribuţie energie electrică - Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău”. 

 
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

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

                                       
◄ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea de motive la  proiectul de hotărâre  privind plata cotizaţiei judeţului 
Bacău către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  EURONEST pentru anul 2012.  
 

 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma  
prezentată şi se aprobă în unanimitate.   
             

  ◄ Se trece la punctul 15  din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă  expunerea de motive la  proiectul de hotărâre  privind  plata cotizaţiei către 
Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
                            
◄ Se trece la punctul 16  din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea  de motive  la  proiectul de hotărâre  privind  încadrarea în categoria 
funcţională a drumurilor judeţene, a unor sectoare de drumuri locale.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

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

                         
          ◄ Se trece la punctul 17 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive  la  proiectul de hotărâre  privind  darea în administrare a  
unităţilor de compostare individuală a deşeurilor, în scopul realizării proiectului de 
interes comun ,,Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”. 

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

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

 
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă   expunerea de motive  la  proiectul de hotărâre  privind  modificarea statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

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

           ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Dacă mai sunt intervenţii? 
        ♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Aşa cum spunea domnul consilier Ichim, consider că 
este ultima întâlnire a noastră în această familie a consilierilor, unde sincer vă spun că 
am avut multe de învăţat, schimbul de replici, de păreri, unele ieşite din obişnuit dar cu 
ţintă precisă, consider că şi acestea au fost de bun augur pentru ceea ce se întâmplă în 
activitatea unui Consiliu judeţean. Trebuie să recunoaştem faptul că am avut o 
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legislatură destul de tumultuoasă cu schimbări, inversări de putere, de înţelegere, 
parteneriate şi aşa mai departe, grupuri, grupuleţe iar Consiliul judeţean Bacău, 
consilierii săi, au găsit tăria şi posibilitatea de a depăşi toate aceste momente, chiar dacă 
discuţiile şi dezbaterile au fost mai tensionate (nu putem să uităm acel grup de 50 de 
primari care erau pe capul nostru aici), dar toate şi în acele situaţii grele, am găsit soluţii 
şi hotărârile luate de noi ( e firesc că nu putem să spunem că cei aproximativ 700 de mii 
de cetăţeni ai judeţului Bacău) sunt mulţumiţi de hotărârile noastre, dar marea 
majoritate sunt mulţumiţi. E firesc, că dacă nu s-ar fi lucrat responsabil şi totodată chiar 
dacă am să fiu acuzat de lipsă de modestie, este şi măiestria şi tactul de care a dat 
dovadă conducerea Consiliului judeţean, în persoana preşedintelui şi a grupului de 
vicepreşedinţi. Încă o dată mă bucur că am avut ocazia şi satisfacţia şi experienţa 
acumulată dobândită  în acest interval de 4 ani, pentru mine (chiar la vârsta pe care o am 
astăzi şi experienţa profesională pe care o am), eu zic că mă face mai puternic din punct 
de vedere profesional şi de ce nu, chiar şi moral. Vă doresc succese, sănătate şi de ce nu 
unii dintre dumneavoastră să ocupaţi acelaşi scaun probabil într-o altă aşezare, în altă 
geometrie (spunea cineva ieri geometrie variabilă) în această sală. 
 ♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi  aş 
vrea să spun că pe lângă onoarea pe care am avut-o  de a face parte din această echipă a 
Consiliului judeţean, aş avea rugămintea ca noua echipă să aibă mai multă grijă asupra 
sistemului de învăţământ în general, şi nu numai pentru cei care învaţă dar şi pentru 
sportivii şi olimpicii care ne reprezintă. E o rugăminte mai mult, pentru că aşa consider 
eu, că ei sunt mesagerii judeţului Bacău şi vor fi încântaţi să fie sprijiniţi în continuare 
de noua echipă care va fi la Consiliul judeţean. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnule preşedinte nu mă pot abţine să remarc că 
fiind ultima şedinţă, toţi am adoptat un ton conciliant care este un lucru ok. Dacă ţin 
minte prima şedinţă a fost destul de conflictuală la un moment dat. Dar trecând şi peste 
ritmul de odă impus de domnul consilier Ichim către dumneavoastră, eu aş vrea în 
primul rând să păstrez o notă de realism şi să spun că  până la urmă noi fiind extensiile 
unor partide politice, la un moment dat ar trebui să menţinem linia impusă de partid 
chiar dacă poate fiecare gândea altceva. Pe de altă parte, punctul meu de vedere este că 
până la urmă am reuşit să facem politică locală şi nu politică naţională, am trecut peste 
anumite divergenţe cu graţie şi asta datorită talentului nostru. Dar până la urmă dacă 
stăm şi ne gândim, toate realizările şi nerealizările dar în principal realizările avute în 
aceşti ultimi 4 ani, se datorează lăcaşului mai precis acelui funcţionar din Consiliul 
judeţean care a întocmit documentaţii, care a realizat referate, care a stat şi a făcut 
bugete sâmbăta şi duminica, ca noi la şedinţă să avem nişte materiale în faţă şi să luăm 
nişte decizii. Un manager bun este un manager bine informat, un manager oricât ar fi el 
de bun dacă este prost informat nu ia decizii pozitive. Din acest motiv eu vreau să 
mulţumesc în primul rând aparatului Consiliului judeţean, apoi consilierilor şi la sfârşit 
domnului preşedinte şi nu-mi doresc decât cel mai bun să învingă în următoarea 
confruntare. Să ne ajute Dumnezeu. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Mulţumim şi noi domnului consilier. Vis-a-vis de 
funcţionarii din Consiliului judeţean sunt funcţionari care întocmesc documente cu 
celeritate într-o zi, două, trei, dar sunt şi funcţionari care întocmesc documente în două, 
trei luni deci aici e de discutat dar dacă e să vorbim de celeritatea consilierilor judeţeni, 
eu trebuie să recunoasc că în toţi cei 4 ani ori de câte ori am făcut şedinţe extraordinare 
în interesul judeţului de pe azi pe mâine, marea majoritate a consilierilor  au răspuns 
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pozitiv şi proiectele  care au vizat în general finanţări din fonduri europene nu au stat 
datorită votului în Consiliul judeţean. Sunt judeţe în România unde s-au făcut trei, 
maxim patru şedinţe extraordinare dea lungul unui mandat. Noi am avut şedinţe 
extraordinare cu zecile tocmai din dorinţa de a câştiga cât mai mult timp, de a atrage cât 
mai repede fonduri europene pentru judeţul Bacău, şi aici trebuie să recunosc că 
niciunul din consilierii judeţeni, nu a ridicat problema că de ce convocăm extraordinara 
mâine sau poimâine sau chiar astăzi (ştiţi că au fost şedinţe uneori când se făcea 
convocarea de dimineaţa pe după amiază îmi amintesc în decembrie 2010). Vă 
mulţumesc şi eu pentru colaborarea pe care am avut-o în aceşti 4 ani, pentru că acum 
suntem într-o perioadă de campanie electorală şi eu risc să fiu subiectiv, părerea mea 
despre tot ce s-a întâmplat în aceşti 4 ani o voi spune după 10 iunie. Vă mulţumesc 
pentru participarea la şedinţa de astăzi şi vă doresc o săptămână bună. 

 
            Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 23.05.2012 drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 

             PREŞEDINTE,           
          Dragoş  BENEA                                              SECRETARUL JUDEŢULUI      
                                                                                           Elena Cătălina  ZARĂ 
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