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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni  

Nr.15094 din 20.06.2022     
 

 

 

    PROCES - VERBAL 

încheiat astăzi, 20.06.2022, în şedinţa extraordinară convocată de îndată  

a Consiliului Judeţean Bacău 
 

 

 

  Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.178 alin.(2)  din Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.216 din 16.06.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău, comunicată consilierilor în termenul prevăzut de lege şi adusă la cunoştinţă publică pe 

site-ul consiliului judeţean. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni în sala de 

şedinţe şi 3 consilieri judeţeni - domnul consilier Pravăţ Silviu Ionel, domnul consilier Pădureanu Leonard 

şi domnul consilier Şova Sorin, participă on-line. Sunt absenţi următorii consilieri judeţeni: domnul 

vicepreşedinte Panfil Gelu-Ionuţ, doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa, domnul consilier Griţcu 

Gabriel, domnul consilier Gavriliu Adrian, domnul consilier Marcu Costică şi domnul consilier Vreme 

Valerian. 

          Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, la şedinţă au fost invitaţi să participe: domnul 

Bogdănel Lucian-Gabriel - prefectul judeţului Bacău, domnul Popa Adrian, manager la Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Bacău, directorii/şefii de serviciu ai direcţiilor/serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean. 
  
 

  Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Valentin Ivancea. 

♣Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri. Şedinţa extraordinară 

de astăzi, a fost convocată de îndată deoarece pentru punctul 2 de pe proiectul ordinii de zi, este necesară  

demararea procedurilor privind recrutarea persoanalului cu încadrarea în termenele legale, în scopul 

ducerii la îndeplinire a obiectivelor şi proiectelor demarate în cadrul instituţiilor publice subordonate. 

Adoptarea proiectului de hotărâre înscris la punctul 3 de pe proiectul ordinii de zi,  în regim de urgenţă, 

este motivată de darea în folosinţă la începutul lunii iunie 2022 a heliportului cu destinaţia medico-

sanitară, construit pe terasa Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. Aprobarea în regim de urgenţă a 

proiectului de hotărâre înscris la punctul 4, este motivată de faptul că Instituţia Prefectului – Judeţul 

Bacău a depus cererea de finanţare nr.442/01.04.2022 în cadrul apelului de proiecte cu titlul 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenţei C5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă 

energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea integrată  (consolidare seismică şi 

renovare energetică moderată) a clădirilor publice, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Palat 

Administrativ”, sens în care a solicitat sprijin pentru identificarea celor mai bune soluţii tehnice, juridice 

şi economice, în vederea asigurării cadrului necesar pentru derularea în bune condiţii şi în limitele 

stabilite de legislaţia în vigoare a activităţilor aferente proiectului.  
 

Pentru şedinţa de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul: 
 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 27.05.2022; 
 

2. Proiect de hotărâre  privind  modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Bacău, precum şi pentru unele instituţii publice aflate în subordinea 

Consiliului Judeţean Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare şi sprijin încheiat între Judeţul 

Bacău şi Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău în vederea realizării proiectului “Reabilitare Palat 

Administrativ”; 

Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

Conform Raportului Compartimentului de informatizare, domnul consilier judeţean Şova Sorin s-a 

logat la ora 11,42. Nu a votat la aprobarea proiectului ordinii de zi şi la  punctele 1 şi 2. 

 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul ordinii de zi prezentată. 

 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul ordinii de zi în forma prezentată şi se aprobă  cu 30 

de voturi pentru. 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x 
 

 
 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica absent   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian absent   

13. Grițcu Gabriel absent   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x            

17. Marcu Costică absent   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin -   

36. Vreme Valerian absent   

 ◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 

doamnei secretar general al judeţului dr. Elena Cătălina Zară, pentru a supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei ordinare din data de 27.05.2022. 
 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 

coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 

începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-verbal 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 27.05.2022. 

 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei 

ordinare  din data de 27.05.2022.  
 

        Nefiind observaţii, se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27.05.2022  şi se 

aprobă cu 30 de voturi pentru. 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x 
 

 
 

 Andrieș Ionuț x   

1. Boca Laurențiu x   

2. Budacă Vasile x   

3. Coșa Maricica absent   

4. Cosma Elena x   

5. Cristea Tina Oana x   

6. Cucerescu Ion x   

7. Droiman Alexandru x   

8. Enea Pavel Iulian x   

9. Egarmin-Ana-Maria x   

10. Filip Daniela x   

11. Gavriliu Adrian absent   
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12. Grițcu Gabriel absent   

13. Hîrțescu Roxana x   

14. Isvoran Vasile x   

15. Bîrzu Ilie x            

16. Marcu Costică absent   

17. Munteanu George x   

18. Melinte Ion x   

19. Mititelu Mihai x   

20. Nechita Neculai x   

21. Necula Cosmin x   

22. Nistor Adrian x   

23. Olteanu Petre-Cezar x   

24. Panfil Gelu Ionuţ absent   

25. Patriche Emilian x   

26. Pravăț Silviu Ionel x   

27. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

28. Poșa Irina Diana x   

29. Pleșca George Bogdan  x   

30. Pădureanu Stelian x   

31. Pîslaru Marius x   

32. Scripăț Constantin x   

33. Țaga Aurelia x   

34. Șova Sorin -   

35. Vreme Valerian absent   

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte:  În continuare  îi  dau  cuvântul  doamnei  secretar  general  al 

judeţului  pentru  a  vă  prezenta  reglementăile  legale  din  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare, referitoare la conflictul de interese. 

 

 ♣ Dna Zară Elena - Cătălina, secretar general al judeţului: În conformitate cu prevederile 

art.243 alin.(1), lit. n), din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, informez 

consilierii judeţeni cu privire la aplicabilitatea art.228 alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din acelaşi act 

normativ, conform cărora: 

 (2) În exercitarea funcţiei, consilierul judeţean aflat in una dintre situaţiile de conflict de interese, 

prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol, are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean   

interesul personal  pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod 

obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

 (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul judeţean nu mai este luat în calcul pentru 

cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are 

drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

 (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 

alin.(1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de 

interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o 

perioadă de maximum 6 luni. 

 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă rog să vă anunţaţi cei care nu participaţi la vot. 
 

    Nu s-a anunţat nimeni pentru neparticipare la vot. 
 
 

◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Bacău, precum şi pentru unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Bacău. 

 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în  forma prezentată şi se aprobă cu 30 

de voturi pentru. 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 

x 
 

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica absent   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian absent   

13. Grițcu Gabriel absent   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   
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16. Bîrzu Ilie x           

17. Marcu Costică absent   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin -   

36. Vreme Valerian absent   

◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte:  Aşa cum v-am spus, la Spitalul Judeţean de Urgenţă lucrările 

au fost finalizate la heliport şi la UPU. În mod evident, nouă ne trebuie o nouă organigramă şi o 

suplimentare a numărului de personal. Mai mult decât atât, avem şi angajări de pompieri pentru că trebuie 

să avem un serviciu propriu de pompieri la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă. Acestea au fost 

motivele pentru care s-a solicitat modificarea organigramei. Mai mult decât atât, trebuia modificat şi 

Regulamenul de organizare şi funcţionare în aşa fel încât să fie adaptat. Noi, în momentul în care o să 

începem probele, heliportul va trebui testat, avizat şi acreditat de Autoritatea Aeronautică, va trebui să 

facem nişte zboruri de calibrare pe de o parte, dar trebuie să avem echipa completă în momentul când vom 

trece la autorizarea heliportului.  
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 ♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Referitor la heliport, aş vrea să-l întreb pe domnul manager Popa 

Adrian. Heliportul are proces-verbal de recepţie? 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să vă răspund eu. Lucrările au fost finalizate în data de 18 mai. 

În acest moment, pe data de 14 s-a declanşat procedura de recepţie a heliportului, care se va încheia undeva 

pe la finalul lunii iunie, pentru că toate aspectele de acolo trebuiesc verificate în amănunt, mă refer la 

partea de structură, care nu se poate face într-o zi, după care urmează partea de verificări pentru autorizare. 

Pentru toate acestea, noi trebuie să avem echipa pregătită.  

 ♣ Dl Popa Adrian, manager la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău: Voiam să vă spun că recepţia 

lucrărilor este doar o piesă din acest puzzle de autorizare a heliportului. Recepţia împreună cu o serie de 

alte documente printre care ROF-ul şi echipa formată, vor fi trimise la Autoritatea Aeronautică, ei vor veni 

în control, sperăm să dureze cât mai puţin această procedură, după care, după acreditare va putea fi 

funcţională. Între timp se va putea face şi acel zbor de calibrare.  

 ♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Vă mulţumesc. Voiam să vă mai întreb dacă sunt preconizate un 

anumit număr de zboruri şi cât personal va avea? 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Numărul de zboruri este greu de spus, pentru că nu sunt curse 

regulate.  

 ♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Eu am întrebat dacă există o preconizare? 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O preconizare este greu de făcut. Noi avem o situaţie, poate să v-

o prezinte domnul manager. Vreau să vă spun că echipa care va coordona heliportul, este undeva la 30 – 35 

de persoane. 

 ♣ Dl Popa Adrian, manager la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău: La început sigur că va fi o 

activitate destul de intensă, pentru că toată lumea va dori să folosescă acest heliport, pentru a scurta timpul. 

Dacă vorbim de pacientul critic, aici nu putem decât aproxima numărul, însă vor fi doar câteva intervenţii 

pe lună la început. Cred că mai mult se va proceda la plecarea din Bacău către alte spitale, decât la primirea 

de pacienţi, însă noi o să fim pregătiţi pentru ambele situaţii. Un număr limitat la început, apoi în funcţie de 

capacitatea de preluare, având în vedere că spitalul are majoritatea liniilor funcţionale, practic suntem 

specialităţi unice în judeţ, în zonă şi suntem pregătiţi să preluăm. 



5 

 

 

 ♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Nu putem decât să ne bucurăm că avem un heliport care va ajuta 

foarte mult la activitatea spitalului.  
 

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

unanimitate. 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 

x 
 

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica absent   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian absent   

13. Grițcu Gabriel absent   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x            

17. Marcu Costică absent   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian absent   

◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare şi sprijin încheiat între 

Judeţul Bacău şi Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău în vederea realizării proiectului “Reabilitare Palat 

Administrativ”. 

 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Înainte de a interveni dumneavoastră, am să-i dau cuvăntul 

domnului prefect pe care l-am invitat astăzi la şedinţă. 

 

 ♣ Dl Lucian-Gabriel Bogdănel, prefect Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău: În primul rând 

mulţumesc domnului preşedinte şi aparatului de specialitate, că au dat curs solicitării noastre în vederea 

perfectării acestui parteneriat care sperăm că va fi asumat prin vot de către forul deliberativ judeţean. În 

esenţă, acest parteneriat vizează aplicaţia pe care Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău, a depus-o deja la 

sfârşitul lunii martie alături de alte 5 prefecturi din ţară. Suntem prinşi în acest val al renovării, pe 

Ministerul de Interne. Aplicaţia noastră vizează modernizarea, reabilitarea termică şi consolidarea seismică 

a Instituţiilor Prefectului. Alături de cele 5 prefecturi: Bistriţa Năsăud, Cluj, Dolj, Ilfov, Suceava, aplicaţia 

noastră se află de la începutul acestei luni, în procedură de verificare a conformităţii administrative şi 

eligibilităţii. Ea totalizează intervenţii pe cei doi piloni: consolidare seismică şi reabilitarea termică, dar 

vorbim despre o renovare moderată, aceasta este sintagma din ghid, totalizează intervenţii de aproximativ 

6,4 milioane de euro. Pentru a depune această aplicaţie, am avut o expertiză tehnică elaborată în anii 

anteriori, iniţiată chiar spre finalul de mandat al domnului Ivancea. Sigur că pandemia a întârziat 

elaborarea acestei expertize şi finalizarea ei, însă noi am recepţionat-o la finalul anului 2021 şi un audit 

energetic. Aceste piese erau fundamentale în economia admiterii acestei aplicaţii, audit energetic în relaţia 

cu care datorăm Consiliului Judeţean un ajutor substanţial oferit la momentul respectiv întrucât noi, 

Instituţia Prefectului, nu este un ordonator principal de credite, nu avem un buget care să permită angajarea 

de cheltuieli de această factură cu atât mai puţin de cheltuieli pe linia investiţiilor. De ce este important 

acest parteneriat? Acest parteneriat este important, aş spune chiar crucial, pentru că, Consiliul Judeţean şi 

aparatul propriu al acestei instituţii, beneficiază de aportul unor specialişti experţi în zona tehnică, în zona 

achiziţiilor publice, experţi care în Instituţia Prefectului nu există, întrucât natura atribuţiilor Instituţiilor 

Prefectului şi a activităţilor angajate de această instituţie, nu implică lucrări de investiţii substanţiale sau o 

expertiză tehnică de tipul unui ordonator principal de credite aşa cum este Consiliul Judeţean sau Primăria 

Municipiului Bacău. Aplicaţia noastră în acest moment, se află în faza de evaluare a adminisibilităţii 

administrative şi eligibilităţii, noi urmează să antamăm de aici încolo şi servicii de elaborare şi actualizare 

a DALI-ului acestei clădiri, urmând ca în contextul semnării contractului de finanţare să purcedem la 
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celelalte activităţi care decurg din această investiţie. Ca o particularitate (şi aici iar este o dificultate) dar cu 

atât mai mult, creşte relevanţa şi importanţa semnificată a acestui parteneriat, reprezentantul legal al 

Instituţiei Prefectului nu este prefectul ci ordonatorul principal de credite care este Ministrul de Interne 

care în acest caz este domnul Lucian Bode. Deci, practic munca noastră, de la Bucureşti este ulterior 

validată şi acolo se semnează contractul de finanţare. În momentul în care vom primi undă verde pe această 

aplicaţie, după ce vom parcurge această etapă de admisibilitate, cu clarificările de rigoare, vom reveni cu 

anunţul de rigoare şi o să vă aducem la cunoştinţă evoluţia acestei investiţii, a acestui proiect. Mulţumesc 

încă o dată domnului preşedinte pentru girul acordat acestei iniţiative şi pentru promptitudinea cu care a 

răspuns solicitărilor noastre şi sper ca alături de dumneavoastră, de Consiliul Judeţean, să bifăm peste 

câţiva ani o realizare notabilă zic eu, în peisajul administraţiei publice băcăuane, renovarea, reabilitarea 

unei clădiri emblematice pentru oraşul nostru şi chiar pentru judeţul nostru. Vă mulţumesc. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă mulţumesc şi eu domnule prefect. Am să fac şi eu o scurtă 

intervenţie. Ştiţi foarte bine că atunci când am fost prefect, mi-am dorit din tot sufletul ca această clădire să 

fie reabilitată. Am făcut eforturi, nu uşoare ca să putem obţine sume pentru reabilitarea clădirii şi o parte 

le-am şi primit. Am încercat pe măsură ce am identificat soluţii tehnice, să refacem partea de faţadă, dar a 

fost doar o chestiune de cosmetizare şi de întreţinere. Baza unui parteneriat public privat oarecum inovativ 

de atunci între Instituţia Prefectului, am adus iluminatul arhitectural pe această clădire în valoare de 21 de 

mii de euro, care de fapt nu a costat nimic Instituţia Prefectului, ci doar a fost un parteneriat în care 

oarecem promovam sistemul de iluminat existent de la un producător din ţară de la noi. Elecromagnetica 

ne-a oferit această disponibilitate şi ca atare, sunt consecvent cu ceea ce mi-am propus atunci. Nu am cum 

să nu dau o mână de ajutor. Noi am încercat în nenumărate rânduri şi dumneavoastră aţi mai votat 

iniţiative, în care să preluăm această clădire şi s-o renovăm. Acum, pe baza faptului că aplicator este 

Ministerul de Interne prin Instituţia Prefectului, sperăm ca această clădire să fie pusă în valoare, aşa cum 

stă bine unei clădiri emblematice din punct de vedere al arhitecturii la nivelul judeţului Bacău. Pentru asta 

am să vă cer votul şi să ştiţi că ne dorim să fie semnat acest contract de finanţare, să-l implementăm cât 

mai urgent şi tocmai de asta am rugat direcţia de specialitate, să se implice în acest proiect şi chiar vreau să 

le mulţumesc pe această cale doamnei director Gireadă, pentru faptul că şi până a avea acest protocol de 

colaborare, a depus eforturi considerabile prin specialiştii din cadrul aparatului de specialitate, ca acest 

proiect să fie depus în termen scurt şi cât mai util.  

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

  

 ♣ Dl Nechita Neculai, consilier: Bănuiesc că o să arate foarte bine această clădire şi toţi băcăuanii o 

să se mândrească cu ea. Dar dacă tot reabilităm această clădire şi o să arate foarte bine, nu ne gândim să 

reabilităm şi parcarea din spate? Este păcat să avem o clădire aşa frumoasă şi parcarea să arate aşa cum 

arată astăzi. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Există o problemă şi dumneavoastră o ştiţi. Eu o să vă răspund în 

ceea ce mă priveşte pe mine, nu în ceea ce îl priveşte pe domnul prefect. Ştiţi foarte bine că tot atunci când 

eram prefect, am reuşit să intabulez această clădire şi parcarea. Noi până atunci nu aveam la OCPI 

înregistrată, intabulată şi asta a fost chiar una din condiţiile să avem clădirea intabulată şi terenul intabulat. 

Atunci am văzut cam pe unde se află terenul şi într-adevăr cred că aici va trebui o colaborare între noi ca şi 

instituţie. Vedem în ce măsură putem asigura şi din punct de vedere legal. Într-adevăr, trebuie refăcută 

parcarea, poate şi dărâmată acea clădire din spate care prezintă un risc de seism de gradul 1, dar trebuiesc 

îndeplinite nişte proceduri şi ştiţi foarte bine, că partea de Minister de Interne este un pic mai birocratică în 

a realiza anumite lucruri. Nu suntem departe de lucrul acesta, să prindem noi finanţarea, pe ceea ce 

înseamnă această clădire, că partea cealaltă va veni de la sine.  

 ♣ Dl Lucian-Gabriel Bogdănel, prefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău: După cum ştiţi, acestei 

aplicaţii urmează un ghid al solicitantului, care conţine destul de bine precizat acolo tipul şi natura 

intervenţiilor care pot fi finanţate. Noi am urmat exact ce scrie în respectivul ghid, lucrările la care 

dumneavoastră aţi făcut menţiune, nu se regăsesc prinse în acest ghid. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: De asta am şi răspuns eu din punctul nostru de vedere că o să ne 

gândim oarecum la o strategie comună,  în aşa fel încât  să avem o parcare cât de cât civilizată. Cele mai 
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mari probleme pe care le avem noi din punct de vedere al parcării, reprezintă faptul că noi în parcare, nu 

avem doar maşinile angajaţilor sau a dumneavoastră când veniţi la şedinţă, ci mai avem şi maşinile celor 

care locuiesc în zonă pe de o parte, dar nu în ultimul rând şi a celor care vin la supermarket şi asta ne 

crează o mare disfuncţionalitate. Avem o problemă şi cu ISU, pentru modul de intervenţie. Se mai 

parchează acolo unde se găsesc locuri. De asta trebuie gândită cu mare atenţie, pe de o parte, să respectăm 

peisagistica urbanistică, dar şi locurile de parcare care presupun că atunci când s-au dat aprobări, trebuia să 

aibă şi supermarketul ca să nu fie în zona parcării noastre, plus că trebuie şi cei care sunt rezidenţi în zonă, 

trebuie să aibă unde să parcheze. Nu este chiar foarte simplu şi nici nu vrem să stârnim animozităţi între 

cetăţeni.  

 

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

unanimitate. 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 

x 
 

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica absent   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian absent   

13. Grițcu Gabriel absent   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x            

17. Marcu Costică absent   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian absent   

Diverse. 

 ♣ Dl Melinte Ion, consilier: Sunt zone în judeţul Bacău unde nu a plouat deloc din primăvară şi până 

acum şi v-aş propune să convocăm acea comisie de calamităţi, să informăm Ministerul Agriculturii şi 

Guvernul României, pentru ca aceşti fermieri să poată fi despăgubiţi. Să evaluăm pierderile pe care le 

avem, pentru că în acest sens, vom cumpăra pâinea la preţ de cozonac în următoarea perioadă. Ţinând 

cont şi de importurile care au fost foarte scumpe, nu cred că vor putea ieşi din impas majoritatea 

fermierilor. 

 

 ♣ Dl Lucian-Gabriel Bogdănel, prefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău: Vă mulţumesc pentru 

intervenţia dumneavoastră. Vreau să vă anunţ că exact vinerea trecută am semnat planul de luptă 

împotriva caniculei  şi împotriva secetei. La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, sunt 

două planuri de intervenţie: – unul vizează canicula şi efectul asupra cetăţenilor, iar celălat împotriva 

secetei şi a efectelor nocive asupra culturilor şi agriculturii. Împreună cu colegii de la APIA şi Direcţia 

Agricolă Bacău, ţinem sub atenta observaţie situaţia asta şi deja există la nivelul instituţiilor de 

concentrate pe care le-am menţionat, o deschidere în ideea de a prelua de la fermieri solicitări de ajutoare, 

de factura celor menţionate de dumneavoastră. Planul cu măsuri  este comunicat de vineri de către ISU 

Bacău, care îndeplineşte partea de secretariat la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

către toţi factorii şi inclusiv către fermieri. 

 

 ♣ Dl Melinte Ion, consilier: Vă informez că recoltatul orzului a început, iar într-o săptămână, două, 

începe şi recoltatul grâului şi dacă nu vin la faţa locului să evalueze paguba, după aceea nu mai este 

valabilă, iar fermierii pot fi despăgubiţi numai în cazul când Guvernul declară zona secetoasă. De asta 

trebuie făcuţi înainte aceşti paşi de evaluare.  
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 ♣ Dl Lucian-Gabriel Bogdănel, prefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău: Avem la nivelul 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi la instituţiile pe care le-am menţionat, structuri care 

verifică situaţia din teren săptămână de săptămână, inclusiv în această săptămână, mi-am început 

săptămâna de lucru cu domnul de la APIA. 

 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Mai mult decât atât, vineri sau sâmbătă, o să vină în zonă şi 

ministrul agriculturii iar anumite probleme pe care dumneavoastră le aveţi din punct de vedere al 

fermierilor, o să poată fi ridicate în şedinţa de sâmbătă de la ora 9,30 la CAEX. O să invităm  primari şi 

oameni de afaceri din zona agriculturii, tocmai pentru a ridica problemele pe care şi dumneavoastră le-aţi 

semnalizat.  

 

 ◄ Nemaifiind intervenţii, domnul preşedinte Valentin Ivancea declară închise lucrările şedinţei  

extraordinare covocată de îndată a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 20.06.2022,  pentru care s-a 

încheiat prezentul proces-verbal.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

          PREŞEDINTE,                                     SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

          Valentin IVANCEA                                                       Dr. Elena - Cătălina ZARĂ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
         Întocmit, 

Parascovia Buftea 


