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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni 

Nr. 21652 din 31.08.2022 

 

 

    PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 31.08.2022, în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 

 

 

  Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.178 alin.(1)  din Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.298 din 25.08.2022 a Preşedintelui Consiliului 

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

publică în presa locală şi pe site-ul consiliului judeţean. 

  Şedinţa se desfăşoară în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi în sală 28 de consilieri. Doamna 

consilier Poşa Irina-Diana, domnul consilier Pădureanu Stelian-Leonard, domnul consilier Isvoran Vasile, 

domnul consilier Budacă Vasile, domnul consilier Mititelu Mihai şi domnul consilier Patriche Emil, 

participă on-line. Domnul consilier Pravăţ-Silviu-Ionel şi domnul consilier Şova Sorin, sunt absenţi. 

          Având în vedere proiectul ordinii de zi, la şedinţă au fost invitaţi să participe: domnul Codreanu 

Cristian, director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, doamna 

Ardeleanu Lenuţa, director, Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău, directorii direcţiilor şi şefii 

serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău,  reprezentanţii mass-media.  

 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. Bine aţi venit la 

şedinţa ordinară de astăzi.   

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

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare  din  16.08.2022; 
  

2. Proiect de hotărâre  privind constituirea unui drept de uz şi a unui drept de servitute asupra terenului în 

suprafaţă de 2 m.p. din zona drumului judeţean DJ 116D, situat în satul Hăghiac, comuna Dofteana din 

judeţul Bacău, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea Serviciului Public 

Judeţean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 119, km 14+300 - 25+740, Faraoani – Cleja - Ciucani, judeţul 

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

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.86/2015 

privind aprobarea înfiinţării Echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 

asupra copilului, exploatării prin muncă, a traficului de copii şi a violenţei în familie şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările ulterioare; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

5. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită constituit în favoarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău asupra parterului şi subsolului tehnic din 

imobilul ,,Clădire stomatologie” aflat în proprietate privată a Judeţului Bacău; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

   

6. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 

pentru anul 2022; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Judeţului 

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

 
    
 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr 

47/2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public Judeţean pentru 

Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău, cu modificările ulterioare; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
    

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului  

Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport persoane, pentru Programul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, prestat între localităţile judeţului Bacău, valabil în perioada 2023-2032; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi pentru obiectivul de 

investiţii ,,Reparaţii capitale Clădire Centru Şcolar-C11”; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr 232/2021 pentru 

modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 55/2017 privind aprobarea asigurării de 

la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului 

de investiţii ,,Reparaţii capitale Clădire Centru Şcolar-C11” în cadrul Programului naţional de 

dezvoltare locală, cu modificările ulterioare; 
 

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

 

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, faza P.Th, pentru 

obiectivul de investiţii: ,,RK-MODERNIZARE-DOTARE BLOC OPERATOR, (SĂLI 

OPERAŢII),CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ ŞI SPAŢII  TEHNICE” la Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Bacău; 
 

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

 

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Comuna Parava în vederea finanțării 

proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere/mansardare centru integrat comunitar în comuna 

Parava, județul Bacău”; 

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

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 115 din 

data de 27.05.2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 

care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Consolidare 

drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci-Bibirești, km 121+630, județul Bacău”, cu modificările 

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

  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului sportiv ,,Pregătire şi perfecţionare lot sportivi de 

performanţă a Bacăului  secţia Dans Sportiv în perioada august- septembrie şi Cupa  Adamas  ed. a 

VII-a – octombrie 2022”; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

17.Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil-teren situat în Municipiul Bacău, având 

numărul cadastral 67837, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al Judeţului 

Bacău; 
 Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare  

sportivilor din judeţul Bacău, care au obţinut premii/distincţii/medalii la competiţiile sportive 

internaţionale şi naţionale oficiale, precum şi antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău şi la Revista de Cultură ,,Ateneu” Bacău; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a 

cofinanţării proiectului ,,Extinderea sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bacău 

în perioada 2020-2023” ; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

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

 Nefiind observaţii, se supune proiectul ordinii de zi în forma prezentată şi se aprobă cu 35 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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ 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 extraordinare din data de 16.08.2022. 
 

    ♣ 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 extraordinare  din data de 16.08.2022.  
 

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

extraordinare din data de 16.08.2022. 

         Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal în forma prezentată şi se aprobă cu 35 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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   
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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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   

     ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului:Totodată, 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 veţi participa la vot. 

 

♣ Dl Scripăţ Constantin, vicepreşedinte: Nu voi participa la vot la punctu 10, 11 şi 12 de pe proiectul 

ordinii de zi . 

♣ Dl Droiman Alexandru-Norbert, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 11 şi 12 de pe proiectul 

ordinii de zi. 

♣ Dl Enea Pavel-Iulian, consilier: Nu voi participa la vot la punctu 11 şi 12 de pe proiectul ordinii de zi . 

♣ Dl Gavriliu Adrian, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 18 de pe proiectul ordinii de zi. 

♣ Dl Andrieş Ionuţ, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 4, 5 şi 7 de pe proiectul ordinii de zi. 

♣ Dl Cucerescu Ion, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 11 şi 12 de pe proiectul ordinii de zi. 

♣ Dna Egarmin Ana-Maria, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 11 şi 12 de pe proiectul ordinii 

de zi. 

♣ Dna Poşa Irina-Diana, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 18 de pe proiectul ordinii de zi. 

♣ Dna Hîrţescu Roxana-Elena, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 11 şi 12 de pe proiectul 

ordinii de zi. 
 

 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz şi a unui drept de 

servitute asupra terenului în suprafaţă de 2 m.p. din zona drumului judeţean DJ 116D, situat în satul 

Hăghiac, comuna Dofteana din judeţul Bacău, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi în 

administrarea Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.; 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

  Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 35 

de voturi pentru. 
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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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 119, km 14+300 - 25+740, Faraoani – 

Cleja - Ciucani, judeţul Bacău”. 
 

   Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

  Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 35 

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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   

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

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre  pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Bacău nr.86/2015 privind aprobarea înfiinţării Echipei intersectoriale locale în domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului, exploatării prin muncă, a traficului de copii şi a 

violenţei în familie şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările 

ulterioare. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

34 de voturi. Domnul consilier Andrieş Ionuţ, nu participă la vot.
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț -   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   
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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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 5 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  revocarea dreptului de folosinţă gratuită 

constituit în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău asupra 

parterului şi subsolului tehnic din imobilul ,,Clădire stomatologie” aflat în proprietate privată a Judeţului 

Bacău. 
 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

34 de voturi. Domnul consilier Andrieş Ionuţ, nu participă la vot.

 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x  
 

 

1. Andrieș Ionuț -   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 6 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei către Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România pentru anul 2022. 

 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

                Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 35 

de voturi. 

 

 

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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai        x   

22. Necula Cosmin x   
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23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   

  

◄ Se trece la punctul 7 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă  

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2022 al Judeţului Bacău. 
 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

                Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 34 

de voturi. Domnul consilier Andrieş Ionuţ, nu participă la vot.

 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț -   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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    absent   

36. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la punctul 8 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Bacău nr 47/2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul 

Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău, cu 

modificările ulterioare. 

 

    Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

35 de voturi.
 

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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   

 



8 

 

◄ Se trece la punctul 9 al proiectului ordinii de zi.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Serviciului  Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de 

Salvamont Bacău. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Vreau să intervin pe componenta referitoare la promovarea 

turismului în special, deoarece consider că este o activitate foarte importantă de viitor. Petrecerea timpului 

liber va fi o activitate din ce în ce mai importantă, pentru că oamenii vor avea din ce în ce mai mult timp 

liber. Mare parte din activităţi sunt înlocuite de maşini, de roboţi şi trebuie cumva să ne petrecem timpul. 

Judeţul nostru este privigeliat, are un cadru natural deosebit, obiective naturale, istorice, culturale şi cred eu 

că nu sunt suficient valorificate. Aici, îi revine serviciului de promovare, sarcina de a se ocupa mai mult, 

pentru că, nu ştiu dacă cunoaşteţi numărul de turişti care vizitează anual judeţul Bacău, nu este între 

primele 10 judeţe. Pe locul 11 este judeţul Iaşi  cu 234.500 de persoane anul trecut, iar noi avem undeva la 

150.000 de persoane. Instrumentele puţine pe care le avem, nu sunt destul de eficiente. Dacă aţi avut 

curiozitatea să descărcaţi aplicaţia care este lansată din anul 2020, am descărcat-o atunci, m-am uitat şi 

acum şi sunt aceleaşi lipsuri şi erori. Am să vă spun doar câteva obiective turistice care lipsesc din această 

aplicaţie şi care nu sunt accesibile în felul acesta turiştilor care ne vizitează. De exemplu, lipseşte 

Monumentul Eroilor ”Regina Maria” din Oneşti, un monument foarte important care este chiar în centrul 

Oneştiului la vedere, pentru cei care trec pe acolo. Lipseşte Biserica Sf. Nicolae din Oneşti a cărei 

catapeteasmă este pictată de Gheorghe Tătărăscu care a mai pictat în Moldova, Mitropolia din Iaşi şi o 

biserică la Focşani. Nu apare Ansamblul Monumental Coşna care este un obiectiv turistic, cultural, istoric 

şi care nu ar trebui să lipsească. Mai lipseşte Muzeul de cultură şi artă religioasă de la Borzeşti. Să 

perfecţionăm aceste instrumente, să le actualizăm, să le avem în vedere în permanenţă mai ales cum 

evoluează lumea, când oamenii caută informaţii cât mai facil să le acceseze. Ar trebui ca această aplicaţie 

să fie mai bine pusă la punct, mai funcţională. Vreau să atrag atenţia că Guvernul are o iniţiativă privind 

înfiinţarea, constituirea şi înfiinţarea unei noi structuri asociative, se numeşte ”Organizaţia de management  

al destinaţiei” prin care s-a solicitat finanţarea pe PNRR. Guvernul va face 8 organizaţii regionale în 

Moldova şi în celelalte regiuni istorice şi cred că ar trebui să începem şi noi un demers pentru a face o 

organizaţie de management de destinaţie judeţeană, pentru că orice autoritate locală, poate să iniţieze acest 

tip de structură asociativă care va face serviciul de promovare, de valorificare a potenţialului turistic al 

comunităţilor respective. Cu speranţa că, semnalele mele pe care le trag vor fi urmate, vom vedea mai mulţi 

turişti. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule consilier, o să-mi permit să vă răspund la tot ce aţi 

sesizat dumnevoastră. La primul punct o să vă rog să depuneţi observaţiile dumneavoastră prin secretariat, 

în aşa fel încât să le transmit către acest serviciu, tocmai ca să-şi completeze această aplicaţie, să 

funcţioneze în regulă. 2. Aşa cum ştim şi aşa cum ştiţi şi dumneavoastră şi mă refer ca noi ca şi partid, 

suntem într-un arc guvernamental şi aşa cum bine ştim, avem un secretar de stat pe zona de turism. Ca 

atare, am să vă rog să depuneţi dumneavoastră o iniţiativă în sensul celor spuse de dumneavoastră, referitor 

la promovarea turismului şi împărţirea pe regiuni aşa cum prevede oportunitatea pe care dumneavoastră aţi 

ridicat-o. Noi suntem deschişi de a promova turismul, ideea este că trebuie să ştim ce şi ce modalitatea de 

promovare. Am să fac doar o singură menţiune. Referitor la cele două proiecte, să ştiţi că ce aţi spus 

dumneavoastră, nu a avut legătură cu ceea ce am supus la vot, aş vrea să fac această distincţie. Noi, prin 

ceea ce am supus la vot se referă la faptul că s-a mărit schema de personal pentru Salvamont, pentru că aşa 

prevede legea. Noi nu putem să asigurăm servicii de Salvamont fără să avem o echipă completă că altfel 

suntem în afara legii. Asta a fost propunerea, dar am reţinut propunerile dumneavoastră, propunerile 

dumneavoastră vreau să le formulaţi scris, în aşa fel încât să nu avem noi vre-o inexactitate care să o 

ridicăm în altă şedinţă când mai ridicăm o problemă legată de promovarea turismului, iar pe de altă parte, 

eu cred că ţinând cont de faptul că la dumneavoastră este zona cea mai importantă de promovare a 

turismului, în ceea ce priveşte şi posibilităţile de a lua legătura direct cu secretarul de stat pe care îl aveţi la 

turism, aşteptăm propunerile dumneavoastră iar noi nu putem decât să fim deschişi la promovarea 

turismului în judeţul Bacău.  

♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Dacă tot s-a vorbit despre organizaţii de management al 

destinaţiei, spre informarea colegilor, vreau să vă spun că Asosiaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
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EURONEST a preluat deja iniţiativa pentru implementarea unui OMD regional, dar din cauza ordinului 

care nu ştiu dacă este foarte bine structurat, moment în care un Consiliu Judeţean îşi face o organizaţie de 

management judeţeană, nu poate face parte din OMD-ul regional. Tocmai din acest motiv cred că şi 

domnul preşedinte s-a abţinut să nu vă spună, însă cred că e mai avantajos ca şi judeţ să facem parte dintr-

un OMD regional, fiind nişte fonduri mai mari şi o putere mai mare de atracţie asupra fondurilor europene.  

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: După ce aţi intervenit dumneavoastră, cred eu că, având în 

vedere zestrea pe care o deţine Bacăul în privinţa turismului, nu ar strica să facem o strategie de dezvoltare 

a turismului. Ştiu că o să spuneţi că există o strategie de dezvoltare a judeţului care are şi o componentă 

turistică. Ar trebui să fie o strategie numai pentru turism şi vă spun asta, pentru că am văzut un model la 

Iaşi. Municipiul Iaşi a făcut o strategie de dezvoltare a municipiului şi a zonei metropolitane.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Sunt obiecte separate, haideţi să fim clari. Noi am actualizat 

strategia de dezvoltare a judeţului, în care o componentă importantă reprezintă şi turismul. A fost în 

dezbatere publică şi acolo poţi veni cu orice modificare. Nu ştiu dacă mai putem să facem modificări, eu 

ştiu că s-a făcut o monografie, s-a lucrat destul de bine pe strategia de dezvoltare a judeţului în care avem şi 

componenta de turism. Ceea ce spuneţi dumneavoastră legat de municipiul Iaşi şi de zona metropolitană, 

ţine efectiv de strategia fiecărui oraş sau municipiu, care are obligaţia să facă această strategie, pentru că 

altfel noi nu ne putem dezvolta proiectele dacă nu sunt prinse în strategii. Aceasta este una din condiţiile 

pentru accesarea fondurilor europene. Ceea ce a spus domnul consilier Pleşca, este mult mai aplicabil şi 

într-adevăr eu am evitat să spun acum faptul că noi avem deja un serviciu care nu poate să facă parte din 

treaba asta, dar asta nu înseamnă că nu se poate organiza la nivelul judeţului fără ca noi să fim parte, ci 

doar să ne pliem prin direcţie. Propunerea pe care a făcut-o domnu Pleşca chiar se pliază pe ceea ce aţi spus 

dumneavoastră într-un fel sau altul, doar nuanţând mai bine din punct de vedere legal. 

  ♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Cred că municipiul Iaşi are în vedere să-şi facă şi un 

OMG local pentru că sunt 3 tipuri de OMD: locale, judeţene şi regionale, însă dacă ai un OMD local nu 

poţi face parte din cel judeţean. Dacă ai un OMD judeţean, nu poţi face parte din cel regional. 

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier:  Nu cred treaba asta.  

♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Uitaţi-vă pe ordin şi dacă vreţi, v-il trimit. Eu chiar m-am 

documentat. Aşa este făcut ordinul, poate se mai schimbă ceva între timp.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Rămâne aşa cum v-am spus. Referitor la propunerile 

dumneavoastră, le formulaţi, vedem ce se pliază, ce intră, dacă se poate completa  strategia, nu ştiu dacă aţi 

observat, dar s-au petrecut nişte lucruri în bine. Noi am făcut o strategie de promovare a turismului prin 

sport, anul trecut şi acum doi ani tot am promovat. Că este zona de est, că este zona de nord, că aşa cum 

este Bacăul prin Via Bacovia. De exemplu cum este alergarea prin zona limitrofă a Bacăului, este tot o 

formă de strategie de turism. Deci este tot o formă de promovare doar că trebuie prinsă în strategia 

judeţului. Noi avem nişte direcţii clare acolo cu biective generale şi obiective specifice pe dezvoltare a 

turismului, definite SMART adică definite în aşa fel încât să se poată atinge şi să fie definite în mod 

concret, nu la modul general şi cred că o să fim în măsură să vă prezentăm o strategie de dezvoltare a 

judeţului extrem de articulată.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Referitor la propunerea domnului Olteanu şi a dumneavoastră, eu 

cred că trebuie să vină cu un proiect de hotărâre şi chiar să facem o dezbatere amplă pe acest subiect. Eu 

fac parte din cei care nu cred că dezvoltarea unui judeţ, a unei ţări depinde de turism. Eu sunt unul dintre 

cei care cred că economia şi industria sunt cele mai importante. Aş vrea să remarc din ce a spus domnul 

Olteanu că noi ne concentrăm foarte mult pe subiecte din municipiul Bacău în contextul în care noi suntem 

consilieri judeţeni şi uitaţi-vă că şi entităţile din subordinea Consiliului Judeţean, tot acelaşi defect îl preiau 

de la noi. Eu cred că noi consilierii judeţeni, am spus şi atunci când a fost vorba de Spitalul Municipal, 

când a fost vorba de Casa „Vasile Alecsandri” ş.a.m.d., trebuie să ne uităm uniform la acest judeţ inclusiv 

la turism.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să vă spun ce însemnă dezvoltarea judeţului şi o să vedeţi şi 

în strategie. Abordări punctuale de genul turism, industrie, dezvoltarea infrastructurii medicale ştiţi foarte 

bine că a fost de fiecare dată pe ordinea de zi, nu doar pe municipiu ci la nivel de judeţ. Dacă aţi observat, 

pe infrastructura medicală, avem asocieri la Oneşti de unde sunteţi dumneavoastră, avem asocieri la 

Buhuşi, Moineşti cum avem asocieri şi la nivelul municipiului Bacău. Nu am făcut nicio diferenţă, din 

contra ne-am concentrat pe tot judeţul. Aşa cum bine vedeţi, se lucrează pe infrastructura rutieră tot la nivel 

de judeţ nu la nivel de municipiu. Mai mult decât atât, încercăm să asigurăm aceleaşi condiţii pentru fiecare 
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investitor şi am să vă prezint la un momentdat o situaţie, în care o să vedeţi câte autorizaţii s-au emis de la 

nivelul aparatului tehnic al Consiliului Judeţean, pentru dezvoltarea judeţului fie că vorbim de energie 

verde şi cred că aici am bătut recordul şi o să vă prezint la un moment dat ca să vedeţi câte autorizaţii au 

fost emise pentru aceste investiţii şi cu valori. Valorile care se investesc la nivelul judeţului Bacău, mai ales 

pe energie verde, s-ar putea să vă surprindă. Poate nu a fost cunoscut şi de asta v-aţi exprimat în felul 

acesta, dar să ştiţi că obiceiul aparatului tehnic şi a Consiliului Judeţean în general, este întâi să facă şi apoi 

să spună ce s-a realizat şi nu invers, pentru că altfel există posibilitatea ca anumite lucruri să nu se 

îndeplinească şi apărem în faţa dumneavoastră ca şi oameni care dezinformează.  

 ♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Poate sunt eu sub impactul informaţiilor pe care le-am primit în 

ultimile zile, nu neg faptul că din punct de vedere al aportului adus la infrastructură, la sănătate, eu cred că 

v-aţi făcut treaba pe domeniul acesta, dar să ştiţi că la Oneşti lucrurile din punct de vedere al locurilor de 

muncă pot să capete o întorsătură foarte periculoasă şi negativă. Intreprinderile care mai sunt în Oneşti, trec 

printr-o situaţie foarte grea, bineînţeles datorită energiei poate şi datorită lipsei de reacţie a Guvernului. Să 

ştiţi că dacă nu avem locuri de muncă şi companii care să fie viabile, să vină în competiţie cu alte companii 

din alte ţări, tot ceea ce facem noi, s-ar putea să nu folosească la nimic. Poate pentru o componentă 

industrială ar trebui să găsim o formulă şi să sprijinim la nivelul nostru prin liderii politici s-o sprijinim la 

nivel guvernamental.  
 

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

cu 35 de voturi.
 
 

 
 

 
   

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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 10 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţei de atribuire a 

Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane, pentru Programul de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, prestat între localităţile judeţului Bacău, valabil 

în perioada 2023-2032.  
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Pe această cale vreau să mulţumesc aparatului tehnic al 

Consiliului Judeţean care a reuşit să aducă la zi un proiect extrem de important şi mă refer la transportul 

public. Să ştiţi că am fost campion la dezbatere publică, aşa cum v-am spus şi data trecută în şedinţă, am 

consultat atât operatorii cât şi beneficiarii, mă refer la reprezentanţii UAT în aşa fel încât să avem o 

documentaţie care să ne asigure prestarea unui serviciu de calitate la nivelul judeţului. Noi avem un 

deadline, până pe 31 decembrie ar trebuie ca acest serviciu să fie adjudecat, să sperăm că aşa se va 

întâmpla. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

34 de voturi pentru. Domnul vicepreşedinte Scripăţ Constantin, nu participă la vot.      
 

  
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   
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4. Coșa Maricica x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 -   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 11 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Reparaţii capitale Clădire Centru Şcolar-C11”. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.   

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

29 de voturi pentru. Doamnele/domnii consilieri: Egarmin Ana-Maria, Hîrţescu Roxana, Scripăţ Constantin,  

Droiman Alexandru-Norbert, Cucerescu Ion, Enea Pavel-Iulian, nu participă la vot.     

 

  
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 x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion -   

8. Droiman Alexandru -   

9. Enea Pavel Iulian -   

10. Egarmin-Ana-Maria -   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana -   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 -   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 12 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Bacău nr 232/2021 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 55/2017 

privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, 

pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Reparaţii capitale Clădire Centru Şcolar-C11” în cadrul 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările ulterioare. 

 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.   

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

29 de voturi pentru. Doamnele/domnii consilieri: Egarmin Ana-Maria, Hîrţescu Roxana, Scripăţ   

Constantin,  Droiman Alexandru-Norbert, Cucerescu Ion, Enea Pavel-Iulian, nu participă la vot.  

  
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 x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion -   

8. Droiman Alexandru -   
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9. Enea Pavel Iulian -   

10. Egarmin-Ana-Maria -   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana -   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 -   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   
 
 

◄ Se trece la punctul 13 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizaţi, faza P.Th, pentru obiectivul de investiţii: ,,RK-MODERNIZARE-DOTARE BLOC 

OPERATOR, (SĂLI OPERAŢII),CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ ŞI SPAŢII  TEHNICE” 

la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.          

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

35 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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   
 
 

◄ Se trece la punctul 14 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Comuna Parava în 

vederea finanțării proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere/mansardare centru integrat comunitar 

în comuna Parava, județul Bacău”. 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.        

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

35 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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   
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21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionut x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 15 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 115 din data de 27.05.2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 

interes județean „Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci-Bibirești, km 121+630, județul 

Bacău”, cu modificările ulterioare. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.   

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

35 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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   
 
 

◄ Se trece la punctul 16 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului sportiv ,,Pregătire şi 

perfecţionare lot sportivi de performanţă a Bacăului  secţia Dans Sportiv în perioada august-septembrie şi 

Cupa  Adamas  ed. a VII-a – octombrie 2022”. 

 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se  aprobă cu 35 

de voturi. 
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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   
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◄ Se trece la punctul 17 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă  

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil-teren situat în 

Municipiul Bacău, având numărul cadastral 67837, din domeniul public al Municipiului Bacău în 

domeniul public al Judeţului Bacău. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.   

 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Am doar o întrebare. În documente am văzut că s-a trimis către  

Consiliul Local Bacău şi Primărie această solicitare. S-a primit vreun răspuns? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Da! S-a primit răspuns favorabil, că altfel nu-l puneam pe 

ordinea de zi. Am să vă explic şi despre ce este vorba ca să avem cunoştinţă cu toţii despre problematică. 

Noi acolo intenţionăm aşa cum bine ştiţi şi aşa cum am aprobat în şedinţa de Consiliu Judeţean, vrem să 

construim un muzeu, un muzeu care să includă şi Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, iar în locul  

Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, să facem un Centru cultural, de fapt o Bibliotecă Judeţeană. Ca 

atare, am solicitat un spaţiu adecvat, să avem o suprafaţă mai mare în care să ne putem expune obiectele de 

cultură, am solicitat Primăriei  (am vorbit şi cu domnul primar Viziteu) acest teren care de fapt este o 

parcare. Nu i-am schimbat destinaţia, nu am făcut absolut nimic, rămâne doar o parcare tot pentru 

municipiu, doar că noi o să-l reamenajăm, dar trebuie să avem conform regulamentului de urbanism, mai 

multe locuri de parcare, ori acolo cum bine ştiţi pe strada Şoimului, este destul de îngust. Cam acesta este 

proiectul, de asta am şi solicitat atât punctul de vedere al primarului  şi cred că aţi observat că pe ordinea 

de zi de astăzi este o Hotărâre de Consiliu Local conform căreia, ceea ce era dat în administrare la DAS se 

întoarce la Primărie, tocmai pentru a se întoarce către noi. Eu sper să nu se întâmple nicio răzgândire din 

acest punct de vedere şi să mergem înainte cu proiectul, pentru că nu este un proiect doar pentru judeţ, este 

un proiect şi pentru municipiul Bacău şi nu face decât să avantajeze ambele părţi. 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: M-am uitat în documentaţia cadastrală şi am văzut că apar două 

clădiri acolo. Se vor demola? 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Clădirile sunt demolate demult. Nu mai există. Am luat detalii 

de la cadastru şi nu mai există absolut nicio clădire, doar există o parcare uşor asfaltată. 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Odată ce apăreau în extras acele clădiri, mă gândeam că trebuie o 

autorizaţie de demolare.  

 

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

35 de voturi pentru.  

 
D

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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 18 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de 

stimulente financiare sportivilor din judeţul Bacău, care au obţinut premii/distincţii/medalii la competiţiile 

sportive internaţionale şi naţionale oficiale, precum şi antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. 
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Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.         

 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Am doar o întrebare având în vedere că este şi doamna inspector  

şcolar Egarmin Ana-Maria aici. Pentru elevii premianţi la olimpiade, s-au acordat premii? 

  ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să vă răspund eu. Ştiţi foarte bine că acum ceva timp în 

urmă, doamna consilier Poşa Irina-Diana a ridicat o problemă în care să premiem un excelent înnotător de 

la nivelul judeţului Bacău, care a obţinut medalia de aur. Atunci am spus un lucru: am spus că adoptăm 

întâi Regulamentul, de fapt adoptarea Regulamentului, presupune mărirea cuantumului de premiere. 

Acelaşi lucru şi pentru elevi care sunt premiaţi şi ştiţi foarte bine, că suntem consecvenţi cu lucrul acesta. 

Anul trecum am premiat atât sportivi, cât şi elevi care au obţinut merite deosebite în învăţământ. Nu cred 

că aveţi dubii din acest punct de vedere, doar că nu vrem să facem o discriminare în a premia pe unii acum 

şi pe unii mai târziu. O să facem o listă cu toţi cei care merită şi se încadrează pe Regulament, o să 

deschidem o sesiune cu toată lumea când se vor depune documentele, în aşa fel încât să nu apară nicio 

diferenţă, aşa cum am procedat  şi cu DGASPC. Am stabilit un Regulament, pe baza regulamentului am 

deschis o sesiune şi pe baza sesiunii, am acordat finanţare pe toate ONG-urile care au depus. Faţă de 3 - 4 

asociaţii care au fost anii trecuţi, avem acum 17 sau 18 şi acelaşi lucru se va întâmpla şi pe partea asta. Noi 

vrem să fim echitabili cu toată lumea. Trebuie să avem o inventariere corectă la nivelul judeţului, trebuie 

să  vedem şi sumele în care ne încadrăm pe de o parte, dar în acelaşi timp, să nu scăpăm vreun elev sau 

vreun sportiv care a avut rezultate foarte bune.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Înţeleg că vom veni cu o altă hotărâre? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Noi avem o hotărâre în acest sens. 
 

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

cu 33 de voturi pentru. Doamna consilier Poşa Irina-Diana şi domnul consilier Gavriliu Adrian, nu 

participă la vot. 

 
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 x   

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 -   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana -   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 19 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

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

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău şi la Revista de Cultură 

,,Ateneu” Bacău. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.        

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

35 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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   
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15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

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 x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 20 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor 

tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului ,,Extinderea sistemului de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Bacău în perioada 2020-2023” . 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.  

               

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Este un proiect important şi voiam să vă întreb dacă este pe programul 

actual până în anul 2023? Dacă reuşim să-l implementăm, acest proiect ar fi foarte important, 2020-2023 

am văzut. Voiam şi o intervenţie după epuizarea punctului, dar după ce terminăm punctul 20 aş vrea o 

mică intervenţie.  

♣ Dl Ivancea Valentin, preşedinte: Vreau să vă prezint eu un pic acest proiect, succint dar 

concentrat. Să ştiţi că acest proiect este obligatoriu pe lege de a-l avea, pentru că la nivelul judeţului pentru 

a completa  ceea ce este funcţional  în acest moment, avem două societăţi care se ocupă de colectare şi 

transport şi avem şi o societate care administrează celula 2. Mă refer pe proiectul vechi SMID pe sistemul 

de colectare al deşeurilor, noi acum, datorită faptului că nu se tratează mecano-biologic aceste deşeuri, 

fiecare UAT, plăteşte o penalitate de 80 şi 50 de lei, pentru faptul că nu se tratează  mecano-biologic. Este 

un proiect ambiţios care odată cu adoptarea acestei  hotărâri  de consiliu judeţean, contribuţia  noastră la 

acest proiect, este undeva de 9 milioane de euro, pe de o parte este cofinanţarea noastră, pe de altă parte şi 

încadrarea în cheltuielile de cost beneficiu, pentru a fi rentabil acest proiect şi pentru a fi finanţat. Noi 

sperăm că odată cu această ultimă etapă să reuşim să obţinem şi finanţarea şi să-l putem implementa. 

Referitor la ceea ce aţi spus dumneavoastră, vreau să fac o precizare: Până în anul 2023 proiectele care nu 

se finalizează vor trece pe alt program în mod automat. Nu există sub nici o formă vreo pretenţie din partea 

noastră să considerăm că în 2023 vom avea un obiectiv funcţional la nivelul judeţului. Este un proiect 

mare, valoarea proiectului este de 102 milioane de euro, noi sperăm să-l obţinem integral, este o 

componentă care ţine efectiv partea investiţională de obiectiv de tratare mecano-biologică, cu digestoare şi  

tot ce înseamnă tratare mecano-biologică dar şi o componentă de dotare la nivelul UAT-urilor. Mă refer la 

maşini, la pubele, mă refer la sistemul de colectare. Noi cu cât tratăm mecano-biologic deşeurile şi reuşim 

să reciclăm mai mult, UAT-urile şi inclusiv noi, vom plăti mai puţin. Ăsta este rostul  acestui proiect. Nu 

ştiu dacă v-am răspuns integral la acest lucru, vreau doar să mulţumesc pe această cale primăriei Letea -

Veche, care ne-a pus la dispoziţie terenul. Dacă ar fi costat şi terenul 4 ha de cât avem nevoie să ştiţi că 

bugetul şi aşa încărcat al Consiliului judeţean, era şi mai încărcat. Ori faptul că ne-a pus la dispoziţie teren 

în mod gratuit  din domeniul public al statului, chiar ne-a ajutat extrem de mult şi a făcut ca acest proiect să 

poată fi depus la timp pentru finanţare.  
 

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

35 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 x   

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 x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   
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21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel absent   

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 absent   

36. Vreme Valerian x   
 
 

 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Mulţumesc domnule preşedinte, mulţumesc colegilor care sunt în sală. 

Sunt două sărbători importante astăzi şi nu aş vrea să treacă neobservate de noi.  Este ziua limbii noastre  a 

fraţilor noştri din Basarabia din Republica Moldova şi ziua limbii române, o zi foarte importantă şi de asta 

voiam să dăm un mesaj din partea noastră a consilierilor judeţeni celor ce vorbesc limba română să le 

transmitem la mulţi ani, pentru că limba română aşa cum spunea Nichita Stănescu, este patria mea.  Asta 

am vrut să transmit, la mulţi ani tuturor românilor vorbitori de limba română. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Ivancea Valentin, preşedinte: Da, sunt de acord cu această propunere.  

♣ Dl Cucerescu Ion, consilier: Da, într-adevăr cum spunea şi domnul consilier Bîrzu, astăzi este 

ziua limbii române şi este sărbătorită şi în România nu numai în Republica Moldova şi care se sărbătoreşte 

de câţiva ani buni. Să nu uităm aspectul acesta. Într-adevăr, în Republica Moldova ziua limbii române, este 

sărbătorită din anul 1991 în fiecare an şi mă bucur că în anul 2017, a fost introdusă această sărbătoare şi în 

România. Pentru noi, în Republica Moldova, este o sărbătoare foarte importantă şi ştim cu toţii că au murit 

oameni în anul 1991 – 1992, pentru a putea declara limba română ca limbă de stat. Suntem mândri că 

suntem vorbitori ai acestei limbi de pe ambele maluri ale Prutului şi nu numai. Este o sărbătoare frumoasă, 

şi vă felicit şi eu din tot sufletul. Cu această ocazie, domnule preşedinte eu sper să mai organizăm câteva 

plecări în Republica Moldova, ca să stăm de vorbă cu vorbitorii de limbă română şi de acolo. 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: O mică completare aş vrea să mai fac. Cu siguranţă că şi colegii ştiu, că 

noi Consiliul Judeţean, este înfrăţit cu Raionul Ialoveni şi mai sunt şi alte raioane care sunt înfrăţite cu 

judeţul Bacău şi împreună putem dezvolta proiecte exact în ideea în care spunea colegul meu Cucerescu, 

putem dezvolta şi chiar finanţa proiecte cum deja ştim că judeţul Bacău, a finanţat realizarea unui stadion.  

♣ Dl Ivancea Valentin, preşedinte: Aş vrea să fac un anunţ organizatoric. În câteva zile când va fi 

gata organigrama DGASPC  şi modul de organizare, o să facem o şedinţă extraordinară, am să vă anunţ din 

timp, dar trebuie printr-o şedinţă extraordinară, pentru că acum nu aveam toate datele necesare să vă 

prezentăm.  

  
 

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

şedinţei  ordinare a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 31.08.2022,  pentru care s-a încheiat prezentul 

proces-verbal. 
 

 

 

 
 

 PREŞEDINTE,                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

       Valentin IVANCEA                                                                         Dr. Elena-Cătălina ZARĂ                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Întocmit,. 

           Buftea Parascovia 


