CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 10 mai 2009, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Dispoziţia nr.108 din 06.05.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 27, absentând motivat
domnii şi doamnele consilieri Andronache Petru, Pricopie Gheorghe, Ichim Mihai, Bontaş
Dumitru, Huiban Nicolae, Cojocaru Ovidiu, Năstasă Claudiu, Stan Nadia, Marcu Viorica şi
Biri Daniela.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună dimineaţa, domnilor consilieri, daţi-mi voie să
dau citire ordinii de zi.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 18 aprilie 2009.
2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru stabilirea şi evaluarea
terenurilor în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenurilor.
Iniţiator: dl Benea Dragoş– preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării în parteneriat a proiectului
„Strategia de dezvoltare durabilă a zonelor rurale din judeţul Bacău”.
Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
4. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Bacău.
Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
5. Diverse.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii la ordinea de zi.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
♣ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei extraordinare din data de 18.04.2009 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară
Elena Cătălina.
♣ D-ra 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 extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 18.04.2009.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al
şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune la vot aprobarea 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 constituirea comisiei pentru stabilirea
şi evaluarea terenurilor în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenurilor.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Societatea de transport public a depus o cerere pe data
de 6 mai 2009, pentru eliberarea unui certificat de atestare a drepturilor de proprietate
asupra terenurilor. Este o societate care trebuia să-şi ia terenul conform Legii nr.834, dar
nu a făcut-o nici în 2002, nici în 2006, o face acum, prin această cerere de eliberare a
certificatului de atestare a drepturilor de proprietate. Este o expunere de motive extrem de
laborioasă, cu exemple din trecut, cu texte din lege bine prezentate. Există propunerea ca
această comisie să fie formată din domnul Gheorghe Stoina, arhitectul şef al judeţului,
doamna Cristina Racoveanu, ca şi consilier la direcţia de urbanism, domnul Ioan Ioniţă,
expert juridic cooptat, fost secretar al judeţului Bacău, care şi-a dat acceptul. Există un text
de Lege din 2002 pe care vreau să vi-l arăt. Art.12 alin.2 din Legea nr.137/2002 privind
unele măsuri pentru accelerarea privatizării, stabilesc că, citez: „Instituţiile abilitate să
elibereze certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului au obligaţia să
emită aceste documente în termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei şi să
transmită, în termen de 5 zile de la emitere, o copie de pe certificat către instituţia publică
implicată.”
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de
motive prezentată.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu 25 de voturi pentru şi două abţineri, respectiv domnii consilieri Pricope Corneliu
şi Danciu Marius.
♣ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării în
parteneriat a proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a zonelor rurale din judeţul
Bacău”.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de
motive prezentată.
Nefiind observaţii, se supune la vot 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 validarea desemnării
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de
motive prezentată.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Dar domnul Cepariu nu este Cornel? De ce este trecut
Vasile?
♣ D-l Benea Dragoş, preşedinte: Ba da, dar cred că este Cepariu Cornel Vasile.
♣ D-na Bogea Angela, director: Nu este Cornel, este Vasile. Am copie după buletin
la acest dosar.
♣ D-l Benea Dragoş, preşedinte: Cornel îi spunem noi, dar îl cheamă Vasile pe
buletin. E aceeaşi persoană. Corespondent ROMPRESS.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Dacă îmi permiteţi, în primul rând, bună dimineaţa! Aş
propune ca la art.2 să se aducă o modificare, şi anume la preşedinte să trecem 700 lei şi la
membrii 600 lei. Argumente sunt. În primul rând, este din punct de vedere al frecvenţei de
întâlniri sau forma de activitate. De regulă, se întâlnesc trimestrial, de asemenea desfăşoară
o bogată activitate de studiu şi analize în judeţ. Ca atare, sunt argumente pentru susţinerea
acestei propuneri.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Eu sunt pentru hotărâre, aşa cum a fost propusă ea. Ar
însemna că ATOP-ul este o instituţie superioară consiliului judeţean! Deci logica
elementară nu poate să ducă la o asemenea suplimentare sau la o asemenea îndemnizaţie
pentru membrii ATOP.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
domnului consilier Cautiş Vasile şi se aprobă cu 19 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
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Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 10 mai 2009, drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Dragoş BENEA

Elena Cătălina ZARĂ

C.N./C.D./1ex.
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