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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 11 octombrie 2004, în şedinţa extraordinară  

a Consiliului judeţean Bacău 
 
 
 

 Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.106 alin.(1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, prin Dispoziţia nr. 211 din 
11.10.2004 a preşedintelui Consiliului judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă 
publică. 
 La şedinţă din totalul de 37 de consilieri în funcţie, sunt prezenţi 31 de 
consilieri, absentând motivat 6 consilieri: domnii Rotaru Ion, Lefter Ioan-Silviu, 
Lache Ion, Olaru Neculai, Iancu Dan şi Drăgănuţă Constantin. 
 Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş . 
 Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă spre aprobare următorul proiect al 
ordinei de zi:  
 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii suprafeţelor 
rutiere aeronautice şi ale terenurilor aferente zonelor de siguranţă 
ale Aeroportului Bacău, în domeniul public al judeţului       
Bacău – R.A. AEROPORTUL Bacău. 

 
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la ordinea de zi 

prezentată. 
Nefiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate. 

 
În continuare, domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii suprafeţelor rutiere 
aeronautice şi ale terenurilor aferente zonelor de siguranţă ale Aeroportului Bacău, 
în domeniul public al judeţului Bacău – R.A. AEROPORTUL Bacău. 
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 D-l Benea Dragoş, preşedinte: Domnule director Stanciu aveţi precizări de 

făcut pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 D-l Stanciu Cristian, director la R.A. Aeroportul Bacău: Mă bucură foarte 

mult că aţi dispus în regim de urgenţă această şedinţă pentru soluţionarea 
problemei care stagnează de foarte mult timp. Mulţumesc. 

 D-l Benea Dragoş, preşedinte: Eu cred că în proxima şedinţă de Guvern se 
va rezolva o problemă la care sperăm cu toţii de aproximativ 2 ani.  

 
 Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive 

prezentată. 
 

Nefiind observaţii,  Comisiile de specialitate prezintă avizul favorabil. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate. 
 

D-l Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt alte interpelări din partea domnilor 
consilieri? 

D-l Avram Constantin, consilier: Deşi s-a votat, eu întreb dacă s-a purtat 
o discuţie vis a vis de această problemă la nivelul Comisiei de urbanism sau a celei 
juridice şi dacă nu s-a purtat cred că trebuie întocmit un raport. 

D-l Benea Dragoş, preşedinte: Membrii comisiilor  au posibilitatea ca după 
şedinţa de Consiliu judeţean să întocmească acest proces verbal absolut necesar.  

D-l Chiriac Ioan, consilier: Ce a determinat urgentarea acestei hotărâri de 
Guvern pentru că este o problemă care trenează de foarte mult timp şi nu s-a 
găsit niciodată înţelegere pentru promovarea unei astfel de hotărâri, de fapt, am 
promovat o astfel de hotărâre de Guvern, dar ea a fost respinsă. 

D-l Benea Dragoş, preşedinte: Să spunem că a funcţionat unitatea de 
lobby mai bine în ultimul timp. 

D-l Bontaş Dumitru, consilier: Cred că problema Aeroportului Bacău a fost 
adusă în atenţia noastră  atât în mandatul precedent cât şi în mandatul actual, ca 
urmare a solicitărilor făcute de preşedintele Consiliului judeţean. Cu ajutorul 
domnului Secretar de stat Bota de la Ministerul Transporturilor această solicitare a 
noastră a fost mult mai bine analizată la o şedinţă tehnică, chiar la Aeroport şi ca 
urmare a acestor activităţi astăzi noi suntem în situaţia de a solicita în regim de 
urgenţă acest lucru, ştiut fiind faptul că nu putem face nici un fel de cheltuială de 
investiţii pe această zonă decât în condiţiile în care regimul juridic al acestui 
obiectiv este clarificat din punct de vedere al apartenenţei sale la patrimoniul 
judeţului Bacău. 
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Nemaifiind alte probleme, dl. preşedinte Benea Dragoş declară închise 

lucrările şedinţei extraordinare ale Consiliului judeţean Bacău. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
PREŞEDINTE, 
 

        Dragoş Benea 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
                                                                              Traian Milon 
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