CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 27 iunie 2007, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia nr.170
din 21.06.2007 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă
publică în presa locală.
Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 31 de consilieri,
absentând motivat d-ra consilier Arvinte Codruţa, d-ra consilier Stan Nadia, d-l
consilier Bondor Silviu, d-l consilier Bontaş Dumitru, d-l consilier Bunea Cristian şi
d-l consilier Ochenatu Eugen.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri,
permiteţi să încep şedinţa ordinară. Înainte de toate vreau să mulţumesc consilierilor
judeţeni care au venit, mass-mediei, aparatului tehnic, pentru că se fac nişte eforturi
pentru a participa astăzi la această şedinţă. Vreau să mulţumesc gazdelor de astăzi,
domnului director al Salinei Tg.Ocna, domnului primar Şilochi, primarul staţiunii
turistice Tg.Ocna. Ştiţi foarte bine că şi anul trecut am avut o şedinţă, în luna iulie, la
Oneşti, şi încă de atunci am promis că vom mai ieşi în judeţ. Nu am mai realizat
asemenea ieşiri, însă astăzi am receptat din partea domnului consilier judeţean
Jugănaru o propunere, de a ne deplasa la Comăneşti, pentru luna august, la Palatul
Ghica, iar pentru luna iulie vă propun ca următoarea şedinţă să fie la Slănic Moldova,
pentru că şi acolo s-au realizat în ultimul timp lucruri extraordinare, aşa cum s-au
realizat şi aici, în staţiunea turistică de interes naţional Tg.Ocna. Nu întâmplător am
venit aici, pentru că în Tg.Ocna au venit foarte mulţi bani europeni, şi ştiţi foarte bine
de finanţarea pentru proiectul „Dezvoltarea şi modernizarea zonei de agrement Parc
Măgura", în valoare de aproape 4,4 milioane euro, proiect exclusiv al consiliului local
Tg.Ocna. Au mai fost şi alţi bani europeni aduşi aici pentru îmbunătăţirea sistemului
de alimentare cu apă a oraşului Tg.Ocna, în cartierul Vâlcele, o investiţie de aproape
300.000 de euro. Tot pe programe europene s-a obţinut finanţare pentru proiectul
„Colectare selectivă şi transport deşeuri" în zona turistică Tg.Ocna. Eu am aici o listă
cu mai multe proiecte şi mai multe realizări ale administraţiei locale Tg.Ocna, dar am
ţinut să le precizez doar pe acele cu finanţări europene, pentru că din punctul meu de
vedere, şi nu spun o noutate, cred că pe viitor diferenţa între un primar bun şi un
primar mai puţin bun se va face pe cuantumul sumelor atrase şi mai puţin pe investiţii
realizate, exclusiv din bugetul local. Şi aici la Tg.Ocna au venit bani mulţi, bani
europeni, bani nerambursabili. Până să intru în ordinea de zi, menţionez că domnul
primar Şilochi ne-a mai povestit despre această Salină, de aceea îi voi da cuvântul
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domnului primar să închidă şedinţa. Pentru curiozitatea noastră, am să-l rog pe
domnul director al Salinei, să facă un rezumat de 3-4 minute cu câteva elemente
importante ce caracterizează acest obiectiv, nu numai turistic al judeţului Bacău, după
care am să vă propun să intrăm în ordinea de zi a şedinţei.
♣ Dl Ilie Ionel, director Salina Tg.Ocna: Domnule preşedinte, domnule primar,
stimaţi consilieri judeţeni şi invitaţi, îmi este greu ca în 4 minute să fac un rezumat,
pentru o istorie de sute de ani, dar totuşi încerc prin câteva vorbe să vă introduc în
atmosfera Salinei Tg.Ocna, şi să vă spun că documentele care atestă existenţa sau
exploatarea sării pe aceste meleaguri sunt cam din anii 1380, deşi această tradiţie
sigur este mai veche. Ne aflăm în mina Trotuş, zăcământul Feţele Târgului.
Activitatea a început în această mină în anul 1967 prin deschiderea zăcământului prin
mina Pilot. Mina Pilot, pe care unii dintre dumneavoastră probabil că aţi vizitat-o,
unde a fost vechea bază turistică a Salinei, se află la 130 de metri de la suprafaţă. La
Mina Trotuş exploatarea a început în anul 1970, după experimentarea metodei pe care
dumneavoastră aţi vizionat-o şi în cadrul bazei turistice, respectiv metoda cu camere
mici şi pilieri pătraţi, care astăzi se aplică în toate exploatările saline din ţara noastră
şi la nivel european. Este metoda care conferă gradul cel mai bun de recuperare a
rezervelor aflate în zăcământ. Putem face aprecierea că această metodă reuşeşte să
extragă în proporţie de 30% ceea ce se află în zăcământ, restul de sare rămâne în
aceste elemente de rezistenţă, aceşti pilieri şi planşeele de rezistenţă dintre etaje, care
cantonează diferenţa de 70% din sare. Viaţa minerilor de la Saline în general nu este
uşoară. Vedeţi şi dumneavoastră că am parcurs 3 km, după cum am avut prezentarea,
inclusiv în biserica Sf. Varvara. Aceşti 3 km i-am putea numi magistrală de transport,
pentru că de la suprafaţă până la această cotă sunt de 240 de metri. Practic am putea
să spunem că este oraşul Tg. Ocna, dar în subteran. Ne putem mândri în cadrul
oraşului Tg.Ocna cu biserici care se află pe muntele Măgura, situate practic la 3 etaje.
Este vorba de mănăstirea Măgura, mănăstirile şi bisericile care se află la nivelul
oraşului, cât şi biserica Sf. Varvara care se află la 240 de metri de la suprafaţă. Pentru
toţi cei care astăzi ne vizitează şi sunteţi prezenţi la noi în unitate, să ştiţi că prezenţa
dumneavoastră ne onorează şi mulţumim atât domnului preşedinte cât şi domnului
primar, şi tuturor celor care au fost cu iniţiativa ca să avem în rândurile noastre
personalităţile judeţului. Cred că ceea ce aţi văzut la Salina Tg.Ocna va ajunge la
inima familiilor dumneavoastră, a prietenilor dumneavoastră, şi vă invităm cu drag şi
în viitor la Salina Tg.Ocna. Eu vă mulţumesc şi vă spun încă odată „bine aţi venit” la
Salina Tg.Ocna, şi nu ne uitaţi. Oriunde mergeţi, aduceţi aminte la toţi cei cu care
intraţi în contact sau aveţi relaţii, că judeţul Bacău dispune de o bază turistică şi un
punct turistic şi o biserică nemaipomenită la 240 de metri de la suprafaţă. Vă
mulţumesc frumos.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu domnule director, şi după
cum am promis, intrăm în ordinea de zi.
Deci pentru şedinţa de astăzi, 27.06.2007, ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 16 mai 2007
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2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
subvenţiilor pentru finanţarea actualizării Planurilor Urbanistice Generale şi
Regulamentelor aferente
Iniţiator: d-na Angela Bogea – vicepreşedinte Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
Iniţiator: d-na Angela Bogea – vicepreşedinte Cons.Jud.Bacău
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza
studiu de fezabilitate pentru obiectivul Instalaţii interioare şi exterioare la
Catedrala Ortodoxă „Înălţarea Domnului” Bacău
Iniţiator: d-na Angela Bogea – vicepreşedinte Cons.Jud.Bacău
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza
studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare bloc operator Spitalul
Judeţean de Urgenţă” Bacău
Iniţiator: d-na Angela Bogea – vicepreşedinte Cons.Jud.Bacău
6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de Acorduri Unice
Iniţiator: d-na Angela Bogea – vicepreşedinte Cons.Jud.Bacău
7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei necesare finanţării şi realizării
acţiunii culturale „Julio Iglesias – Romantic Classics” – în judeţul Bacău
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
8. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raporturilor de muncă şi a
contractului individual de muncă ale directorului Complexului Muzeal de Ştiinţele
naturii „Ion Borcea” Bacău
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
9. Proiect de hotărâre privind modificarea treptelor de salarizare la unele funcţii
publice din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Bacău
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău, conform Legii 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii la
instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului judeţean Bacău
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
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12. Proiect de hotărâre privind numirea Directorului Bibliotecii Judeţene
„C.Sturdza” Bacău
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
13. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Bacău
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
15. Proiect de hotărâre privind declararea zilei de 10 iunie ca „Ziua Absolventului”
– zi de sărbătoare a judeţului Bacău
Iniţiatori: d-l consilier Andrei Paraschivescu şi d-l consilier Cristian Bunea
16. Proiect de hotărâre privind continuarea activităţii Serviciului Public de
Protecţie a Plantelor Bacău
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
judeţului Bacău a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Bacău, care fac
obiectul notificărilor formulate în baza Legii 10/2001, modificată şi completată
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului
judeţean Bacău pe anul 2007, precum şi repartizarea unor sume din fondul de rezervă
bugetară
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
19. Proiect de hotărâre privind diminuarea cu 50 de locuri a capacităţii instituţiilor
Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Ungureni, Centrelor
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni şi Comăneşti prin proiectele
PHARE 2003:Bacău 69, Bc70, B671
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual pentru întreţinerea
persoanelor adulte cu handicap din Centrul de Recuperare şi Reabilitare a persoanelor
cu dizabilităţi Tg. Ocna
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
21. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Serviciului
Public Judeţean de Drumuri
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru închirierea panourilor
parazăpezi la Serviciul Public Judeţean de Drumuri
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al
judeţului Bacău a clădirilor şi terenului aferent în care funcţionează Centrul de
Recuperare pentru copii cu handicap Ghimeş Făget, darea în administrare a clădirilor
şi terenului Consiliului Local Ghimeş Făget
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
24. Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor în comisia de negociere a
Acordului / Contractului colectiv de muncă al personalului încadrat în aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Bacău şi al unităţilor bugetare subordonate
Iniţiator: d-l Dragoş Benea – preşedinte Cons.Jud. Bacău
25. Diverse.
Punctul 1 de la Diverse - Proiect de hotărâre privind probarea indicatorilor
tehnico-economici - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Amenajarea secţiei
de Oftalmologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”.
Fără pretenţia de a impune acest proiect pe ordinea de zi, vom discuta la
momentul respectiv, dacă este în pripă această discuţie.
Şi tot la Diverse aţi primit la mapă o iniţiativă pe care eu am anunţat-o în urmă
cu vreo săptămână şi pe care o voi concretiza până la următoarea şedinţă de consiliu
judeţean, dar aştept să primesc semnale şi din partea dumneavoastră. Este o opinie
personală şi o viziune personală de promovare a imaginii judeţului Bacău, altfel decât
am făcut-o până acum, prin intermediul personalităţilor care s-au născut şi s-au
consacrat în judeţul Bacău. Acest proiect, care deocamdată este doar o idee şi o
iniţiativă, se numeşte „13 Legende pentru Bacău”. Aveţi dezvoltarea acestei idei la
mapă, care nu se doreşte a fi un material pentru o şedinţă de Consiliu judeţean, eu
vreau doar să primesc sugestii, propuneri, din partea dumneavoastră, astfel încât în
funcţie de dimensiunile pe care dorim să le dăm acestei activităţi să aprobăm şi un
buget în cunoştinţă de cauză, în luna iulie sau luna august, depinde când ne propunem
să se desfăşoare această activitate şi când dorim să fie demarat acest proiect. Acest
proiect este promovarea judeţului Bacău prin intermediul personalităţilor care s-au
născut şi s-au consacrat aici, şi al căror nume este cunoscut dincolo de hotarele
judeţului şi de hotarele ţării.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii la ordinea de zi.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi şi se aprobă în
unanimitate.
♣ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal
al şedinţei din data de 16 mai 2007 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară Elena
Cătălina.
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♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar: Potrivit prevederilor art.42 alin.(5)
coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al
şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus menţionate, rugăm pe dl
preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei Consiliului judeţean
Bacău din data de 16.05.2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei precedente.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului arhitect
şef Stoina Gheorghe pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a subvenţiilor pentru finanţarea
actualizării Planurilor Urbanistice Generale şi Regulamentelor aferente.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Au fost comune înfiinţate în urma unui
referendum şi mă refer la comunele Bucium - Prăjeşti şi Gioseni. Aceste comune de
ce nu au fost trecute pe lista pentru amenajarea PUG - urilor?
♣ Dl Stoina Gheorghe, arhitect şef: Comunele despre care aminteşte domnul
consilier nu şi-a făcut delimitarea administrativ - teritorială nici până acum, deci nu
se poate repartiza o sumă pentru aceste comune. Şi mai ales nu au contract pentru
PUG - uri. Deci trebuie mai întâi să-şi facă delimitarea administrativ-teritorială şi
contract pentru PUG - uri ca să poată primi sumele respective.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
mai au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate .
♣ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului Stoina
Gheorghe pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza studiu de fezabilitate pentru
obiectivul Instalaţii interioare şi exterioare la Catedrala Ortodoxă „Înălţarea
Domnului” Bacău.
6

♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, aş avea o întrebare.
Este vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Această sumă pe care o
vom aproba noi astăzi va intra în bugetul de anul viitor sau se încadrează în acel
buget pe care noi l-am aprobat pentru anul acesta, de 50 de miliarde pentru Catedrala
Ortodoxă? E vorba de altă sumă?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Din sursele bugetului consiliului judeţean şi
din sursele legal constituite. Ştiţi bine că domnul ministru al Culturii, domnul
Iorgulescu, a promis un sprijin pentru Catedrală de aproximativ 10 miliarde. Şi aşa şi
aşa. Bani şi anul acesta şi anul viitor, şi dacă ne mai dă Ministerul Culturii..!
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deci încă nu se ştie dacă este vorba de
sumele de anul acesta sau de anul viitor. Probabil se vor împărţi sumele.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte : Avem de respectat un calendar, dacă va fi
cazul să mai dăm bani. Ştiţi că anul trecut nu am reuşit să consumăm toţi banii la
Catedrală, iar anul acesta sperăm ca tot ceea ce am aprobat noi să reuşim să-i
consumăm, ba chiar să fie nevoie de o rectificare ca să mai dăm bani la Catedrală.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Cam câţi ani mai durează lucrările la
Catedrală? Asta mă interesează pentru că poate reuşim să mai ajutăm şi alte
comunităţi şi alte biserici.
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sincer, mi-aş dori să dureze mai puţin de un
an. Dar nu ştiu exact.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
mai au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă cu 30 voturi pentru şi o abţinere, respectiv cea a domnul
Dogaru Silvestru.
♣ Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza studiu de fezabilitate pentru
obiectivul „Reabilitare bloc operator Spitalul Judeţean de Urgenţă” Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
arhitect şef Stoina Gheorghe pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind reorganizarea Comisiei de Acorduri Unice.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind alocarea sumei necesare finanţării şi realizării acţiunii
culturale „Julio Iglesias – Romantic Classics” – în judeţul Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş vrea mai întâi să mulţumesc salariaţilor
Primăriei Bacău care s-au implicat, precum şi acelora din Consiliul judeţean şi am săi nominalizez: d-na Hăineală Olga, dl Constantinescu Stere, d-na Mitruţi Mariana şi
d-ra Zară Elena Cătălina, pentru identificarea şi finalizarea cu succes a documentaţiei
care nu a fost uşoară pentru a realiza această acţiune culturală. Fac această precizare
indiferent de verdictul care va fi dat prin vot.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, având în
vedere că evenimentul probabil va prezenta un interes deosebit pentru foarte mulţi
locuitori ai judeţului Bacău, am dori să ştim care este costul estimativ al biletelor de
intrare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. M-am pregătit, pentru că am văzut astăzi
o ştire într-un ziar local uşor incorectă şi am solicitat urgent, de dimineaţă, sub
semnătură de la partenerul nostru, în speţă de la firma de impresariat şi vă citesc
acum un e-mail venit la ora 10. „Aşa cum v-am promis, vă trimit o statistică a mediei
biletelor pentru fiecare oraş. Peste tot preţul biletelor este aproximativ acelaşi, cu
bilete cuprinse între 50 şi 300 RON, excepţie face Bucureştiul unde există şi
categorie de 500 RON ( deci 5 milioane), dar pentru concertele din provincie
capacităţile locaţiilor sunt aproximativ egale. Media biletelor este următoarea:
Timişoara 39 euro, Sibiu 37 euro, Constanţa 33 euro, Bacău 26,9 euro”. La Bacău
cea mai mare parte a biletelor, peste 50%, este de 50 RON (cinci sute mii lei).
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Voiam să mai continui cu o întrebare. Cine va
încasa aceşti bani?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Firma cu care vom încheia noi contractul şi
care are contactul cu Julio Iglesias, la rândul ei.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Aici apare, cel puţin din punctul meu de
vedere, un dubiu. Noi Consiliul judeţean contribuim cu 224.882 RON, la fel şi
Consiliul local. Aici în contract, se stipulează faptul că prestatorul va încasa 449.764
RON.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt cele două sume cumulate.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Şi banii de pe bilete unde se duc?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Banii de pe bilete şi banii pe care îi plătim noi
prin contract se duc la firma de impresariat. Eu am mai explicat odată principiul
acesta. Julio Iglesias în primul rând nu organizează concerte în aer liber neplătite. Noi
nu figuram iniţial pe listă. Noi am luat locul oraşului Braşov. Era lista celor 4 oraşe
pe care deja le-am citit: Timişoara capitala vestului, Sibiu capitala culturală a
Europei, Bucureşti capitala României şi Constanţa capitala estivală şi Braşovul tot o
capitală. Din punctul de vedere al firmei de impresariat nu prezentam garanţia
recuperării investiţiei, pentru că aţi văzut, bugetul unui asemenea concert, repet fără
precedent, şi prin dimensiunea artistului, şi prin dimensiunea instalaţiei de sonorizare
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şi a tot ceea ce înseamnă, scaune, protejarea gazonului, este fără precedent pentru
judeţul Bacău. Este un buget estimativ de 383 de mii de euro pe care ei nu puteau să-i
recupereze din vânzarea biletelor. Deci practic zona Moldovei nu prezenta garanţia
puterii de cumpărare necesare vânzării biletelor la media Timişoarei, de exemplu 40
de euro. Şi atunci, practic am venit noi şi susţinem această diferenţă.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Tot nu sunt lămurit. Dacă din vânzarea
biletelor rezultă de exemplu 300 de mii de euro, mai dăm şi noi vreo 200 de mii de
euro...!?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte : Nu mai dăm nimic. Ei îşi asumă şi pierderea
şi câştigul. Este absolut firesc de altfel. Singurul nostru beneficiu este faptul că se va
desfăşura această acţiune culturală fără precedent. Nu avem alte beneficii. Deci dacă
se vor încasa din concert 383 de mii de euro cu tot cu aceşti 140 de mii ai noştri sunt
pe zero. Dacă vor încasa peste 383 de mii vor câştiga cât vor câştiga, dacă vor încasa
sub 383 de mii cu tot cu cei 140 de mii ai noştri sunt în pierdere. Este destul de
simplu.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Această firmă a încheiat contract cu
impresarul lui Julio Iglesias, care este confidenţial şi nu pot să mă pronunţ asupra
cifrei, deşi bănuiesc că este peste un milion de euro, şi ei practic din momentul acesta
trebuie să-şi recupereze banii din publicitate, din bilete, etc. Noi practic îi susţinem că
vin la Bacău. Noi nu eram pe această listă, şi ştiţi bine, că foarte mulţi inclusiv massmedia, m-a întrebat de ce pe site-ul oficial al lui Iglesias şi tot ce apare în massmedia, Bacăul nu apare şi dumneavoastră ne tot vorbiţi de Iglesias. Dacă vor veni,
vor veni în locul Braşovului, pe 22 iulie seara. Este meritul în primul rând al
dumneavoastră, a aparatului tehnic, pentru că nu a fost uşoară această operaţiune
legală de a monta contractul dintre noi şi firma de impresariat, la fel va face şi
Consiliul local, sper. Oraşul este împânzit, eu am emis aşa un pronostic dacă doriţi,
pentru că nu ştiu cum vom rezolva problema parcărilor în jurul stadionului în acea
seară. De asemenea, nu ştiu cum vom evita problema vânzării biletelor la suprapreţ.
Există o cerere foarte mare din zona Iaşului, din zona Neamţului şi a Sucevei.
Deocamdată este mediatizată ora, locaţia şi data desfăşurării, dar nu sunt foarte bine
precizate locurile unde se vând biletele pentru că oraşul Bacău are un specific aparte.
Pur şi simplu cei care au venit să organizeze vânzarea biletelor au rămas uluiţi. Nu
avem o reţea de vânzare - bilete pentru spectacol. Există la Teatru, la Ateneu, dar în
altă parte nu avem, deoarece în Bacău nu prea au fost asemenea evenimente. Tot ce sa organizat în municipiul Bacău a fost gratuit.
♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: Vorbeam cu câţiva colegi, şi v-am
ruga să nu uitaţi să rezervaţi şi pentru noi bilete, pentru că am înţeles că cererea este
foarte mare, contra cost evident. Domnule preşedinte, ca o concluzie, dincolo de
detaliile de organizare a unui asemenea eveniment şi cine cunoaşte cum se
organizează un eveniment de asemenea anvergură, ştie că sunt multe complicaţii,
vreau să-mi exprim satisfacţia că reuşim în decursul acestui mandat să aducem la
Bacău cel mai important eveniment artistic, o asemenea personalitate ca Julio
Iglesias. Şi marele beneficiu, ca să completez ce spuneaţi dumneavoastră, este însăşi
imaginea Bacăului promovată prin acest concert. Mulţumesc.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vreau să vă mulţumesc pentru poziţia
adoptată. Eu sincer dintr-un reflex care nu ar trebui să mă caracterizeze aveam
rezerve să vorbesc. Acum văd o solicitare din partea dumneavoastră pentru bilete,
este o poziţie interesantă, nouă şi totodată onorantă şi pentru dumneavoastră.
Programul activităţii o să vi-l aduc la cunoştinţă pe e-mail, pe fax sau telefonic. El se
va desfăşura 3 zile, probabil că îl vom primi şi la sala mare a Consiliului judeţean.
Ţinem mult la asemenea chestii, dar nu ştiu ce putem să-i oferim. Nu m-am gândit,
nu am idee. Probabil un album fotografic…! Trei zile va sta în Bacău, de sâmbătă 21
iulie până luni 23 iulie. La concert vor intra în mod gratuit persoane cu dizabilităţi, în
baza listelor aprobate de mine şi de primarul municipiului Bacău şi înaintate
impresarului pentru aprobare, dar nu mai mult de 500-1000 de persoane. Deci există
această disponibilitate din partea organizatorilor.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi, sigur că
acţiunea este deosebit de importantă, numai că din punctul meu de vedere, nu sunt de
acord ca să nu plătească aşa cum plăteşte toată lumea în orice punct de pe glob, taxele
aeroportuare. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, chestiunea aceasta face
parte dintr-o negociere. Dacă nu aprobăm asta o să dăm peste cap negocierea. O sămi mai ceară 2-3 mii, nu ştiu. Eu zic că ne stă în putinţă, iar activitatea Aeroportului
Bacău nu depinde de taxele de la concertul lui Julio Iglesias. Primăria face un efort
mai mare din acest punct de vedere cu locaţia, cu curăţenia, cu afişajul. Eu zic că este
o chestiune peste care putem trece. Înţeleg optica dumneavoastră, dar eu zic că nu ne
putem crampona de acest lucru.
♣Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, dacă mi-aţi permite aş
face o propunere. Dacă tot aţi spus că veţi înainta împreună cu Consiliul municipal o
listă cu persoane cu dizabilităţi, cu handicap, nevăzători, care vor intra gratuit, aş
propune să completăm această listă cu primii 10 elevi de la cele mai importante licee
din judeţ. Ar trebui să facem ceva şi pentru premianţii noştri. Dacă sunt prea mulţi
primii 10, măcar primii 5 sau şefii de promoţii sau olimpicii de la toate liceele. Să
facem ceva şi pentru premianţii noştri.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi ce risc există aici? Să deschidem o cutie a
Pandorei. Dacă sunt persoane defavorizate, de veridicitatea acestor liste răspunde
exclusiv preşedintele Consiliului Judeţean şi primarul municipiului Bacău. Eu nu am
să-mi permit să trec acolo 10 persoane care văd şi să spun că sunt nevăzători, care nu
au dizabilităţi şi să spun că au dizabilităţi, numai să intre gratuit …! Dar nu aş vrea să
deschid această cutie a Pandorei cu elevii; credeţi-mă că aşa vom mai găsi categorii
care ar trebui ajutate.
♣Dl Mihăilă Petrică, consilier: De exemplu, elevii care au terminat cu 10. Nu
sunt aşa de mulţi domnule preşedinte. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Reţin propunerea, mi-aţi dat un şah. Îl accept,
nu sunt de acord cu el, pentru că eu sunt şi puţin alergic la acest subiect. După 2 luni
de discuţie şi de negociat acest contract…! Ca să revin şi să spun că am mai vrea vreo
10 elevi… dar nu ştiu care… Mă puneţi într-o situaţie delicată pentru că mă pun eu
împotriva elevilor şi nu sunt de acord cu asta. Vom găsi noi soluţii. Am înţeles şi am
apreciat optica consilierilor judeţeni de a nu beneficia de invitaţii, pentru că noi
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suntem egali şi cu ceilalţi contribuabili din judeţul Bacău şi atunci nu văd de ce un
consilier judeţean, în frunte cu preşedintele, ar trebui să beneficieze de invitaţie.
♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: Domnule preşedinte, eu personal
împreună cu domnul consilier Dogaru, ne-am luat angajamentul să donăm câte 10
bilete pentru o categorie pe care o putem stabili împreună.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu, dacă pot, vă pun o pilă pentru bilete de 3
milioane, care se vor vinde foarte repede. Vă spun sigur că locurile cele mai bune vor
fi cel mai repede vândute. La Bucureşti, primele bilete epuizate au fost cele de 5
milioane.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă mai au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă cu 30 de voturi pentru şi o abţinere, respectiv cea a domnului
consilier Ichim Mihai.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să nu înţeleagă cineva că prin abţinerea
domnului consilier Ichim este ilegală propunerea noastră. Nu. Ne stă în putere să
aprobăm o asemenea scutire. Discutăm oportunitatea. Domnul consilier Ichim a
ridicat problema oportunităţii.
♣ Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a raporturilor de muncă şi a
contractului individual de muncă ale directorului Complexului Muzeal de Ştiinţele
naturii „Ion Borcea” Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deşi suntem într-un obiectiv simbol al
judeţului Bacău, din toate punctele de vedere, şi turistic şi economic, nu este locul cel
mai potrivit pentru a-i mulţumi domnului director Barabaş. Acest lucru se va
întâmpla probabil în toamna acestui an, împreună cu maestrul Ovidiu Bălan, care şi
dânsul şi-a anunţat intenţia de a ieşi la pensie. Deci şi domnul Barabaş şi domnul
Bălan vor avea parte de o acţiune organizată de consilierii judeţeni şi de Consiliul
judeţean, de mulţumire pentru eforturile depuse în activitatea desfăşurată. Sper ca
domnul director Gherghelescu să găsească soluţia la problema statutului de cercetător
pentru domnul Barabaş, problemă pe care a sesizat-o şi presa. Nu vreau să comentez
mai mult. Repet, nu este acum momentul pentru a-i mulţumi domnului Barabaş. Se
va întâmpla acest lucru într-un cadru festiv.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, acelaşi lucru am vrut
să spun şi eu. Ar fi păcat ca după atâţia zeci de ani de activitate ai domnului director
Barabaş, (am înţeles că are 20 şi ceva de ani de când lucrează pe funcţia de director la
muzeu), la plecarea dânşilor la pensie, a directorilor instituţiilor din subordinea
Consiliului judeţean, să rămânem doar cu mulţumiri pentru muncă şi rezultate. Ar fi
bine să le dăm măcar o diplomă şi ceva semnificativ pentru aceşti oameni, chiar întrun cadru festiv, dacă se poate. Nu spun la următoarea şedinţă, poate la şedinţa din
august, să avem timp să pregătim, întru-cât am înţeles că inclusiv domnul director de
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la Vivariu şi de la Filarmonică vor ieşi la pensie şi ar fi normal ca aceşti oameni care
au lucrat ani de zile în instituţii să primească ceva semnificativ.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. V-am spus că va fi o acţiune festivă
cumulată, a tuturor celor trei.
♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: Aşa cum aţi spus, domnule preşedinte, vor fi
alte ocazii pentru a mulţumi domnului director Barabaş pentru activitatea sa. Ceea ce
aş vrea eu să subliniez şi cunosc aceste lucruri, este că în ultimul timp, despre judeţul
Bacău a început să se vorbească în ţară. Se vorbeşte foarte mult despre specialiştii în
biologie şi despre cercetarea din judeţul Bacău. Această activitate este recunoscută în
centre importante ca Iaşi, Cluj –Napoca, Bucureşti şi acesta este un merit al
managerilor de la acest muzeu. Sper însă ca persoana care va veni pe viitorul post de
conducere, să preia ceea ce s-a făcut până acum, şi mai ales să aibă grijă ca muzeul
efectiv să existe pentru că avem nevoie de un spaţiu adecvat pentru expunere, altfel
nu se mai poate numi muzeu de Ştiinţele Naturii. Ştiu că este un spaţiu pentru această
activitate, ocupată în prezent de Biblioteca judeţeană. Sunt exemple în Europa despre
cum trebuie să arate un muzeu de Ştiinţele Naturii, şi noi consilierii judeţeni, trebuie
să avem în vedere acest lucru pe viitor. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul
consilier Pricope, este o stare de provizorat cu Biblioteca. Ştiţi foarte bine de
obiectivul din centru vis-a-vis de Hotelul Decebal, se va consolida, moderniza, şi
biblioteca va reveni acolo unde-i este locul. Trebuie să înţelegem şi problema
Bibliotecii şi de aceea muzeul de Ştiinţele Naturii nu se bucură de ceea ce trebuia să
se bucure la recepţia lucrării. Vreau să vă mai spun o problemă, pe care am aflat-o cu
stupoare după 3 ani de când sunt preşedinte al Consiliului judeţean, că nu există
prevăzută acolo o cale de acces auto şi nu a fost luat în calcul de la început acest
aspect. Mi se pare uşor jenantă această poziţie, dar nu aş vrea să dezvolt acest subiect.
Vis-a-vis de cine va veni pe funcţia de director, postul se va ocupa prin concurs, atât
sper să avem aceeaşi inimă bună, cum s-a întâmplat la bibliotecă, unde aţi văzut că
am ieşit din situaţia de criză cu un interimat bine asigurat de doamna Muraru, care
ulterior a câştigat şi concursul pe care noi trebuie să-l parafăm astăzi. Sper să avem
parte de aceeaşi alegere bună şi la muzeu.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Stimaţi colegi, despre cei care se discută astăzi,
mi-au fost colaboratori o foarte mare perioadă de timp şi aş vrea să evoc aici un
moment extrem de important. Atunci când pentru ţările africane se cereau specialişti,
a fost solicitat şi profesorul Barabaş. A plecat directorul care era atunci în funcţie,
respectiv domnul Şova, iar domnul Barabaş a spus: „rămân aici pentru că muzeul are
nevoie de un om care să conducă”. Mi s-a părut un gest extraordinar atunci, pentru că
erau bine plătiţi în străinătate acei care plecau ca profesori. El a rămas şi a condus
această instituţie, de aceea merită să instituim un sistem de apreciere prin diplome,
care să fie înmânate pentru cei care conduc activitatea perioade mari. O altă
problemă. Se află aici un alt colaborator al meu, domnul Donea, care a fost o foarte
mare perioadă de timp director la Direcţia de cultură. Chiar dacă nu a fost în sistemul
consiliului, eu propun să se bucure de aceeaşi apreciere, prin înmânarea de către
Consiliul judeţean a unei diplome acestui om care şi-a dedicat întreaga activitate până
la ieşirea la pensie activităţii culturale în judeţ. Mulţumesc.
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♣ Dl Barabaş Neculai, director muzeul de Ştiinţele Naturii: Domnule
preşedinte, domnilor şi doamnelor consilieri, emoţia care mă cuprinde este de înţeles
poate pentru toţi cei care vor depăşi 40 de ani de muncă în aceeaşi instituţie. A fost o
muncă frumoasă şi este în continuare, şi în cazul în care mi se va permite de către
dumneavoastră, voi arăta că se poate ca alături de colegii tineri să se realizeze un
muzeu modern, un muzeu european. Ţin să vă mulţumesc dumneavoastră pentru
sprijinul care mi l-aţi acordat în toată această perioadă şi cred că realizările sunt pe
măsura eforturilor pe care le-aţi făcut dumneavoastră, financiar şi de alte categorii.
Vă mulţumesc încă odată şi să dea Domnul să ajungeţi la o vârstă la care să vă
bucuraţi de munca pe care o desfăşuraţi acum. Vă mulţumesc.
♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Şi noi vă mulţumim pentru toată
activitatea, iar eu vă felicit în mod special, pentru modul în care aţi ştiut să-i educaţi
pe cei tineri din jurul dumneavoastră, pentru că am rămas impresionată de câţi tineri
sunt cu doctorate în acest muzeu. Au un C.V. impresionant aceşti tineri pe care i-aţi
avut în subordine.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă mai au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind modificarea treptelor de salarizare la unele funcţii
publice din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Bacău
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de
pe teritoriul judeţului Bacău, conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
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♣ Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii la
instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului judeţean Bacău
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate
♣ Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi se dă cuvântul domnului director
executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea numirii Directorului Bibliotecii Judeţene „C.Sturdza”
Bacău
♣ D-na Moraru Gabriela, director biblioteca judeţeană: Doresc să vă
mulţumesc pentru încrederea acordată şi să vă asigur că abordez această funcţie cu
toată responsabilitatea de care sunt capabilă şi sper ca instituţia noastră să răspundă
aşteptărilor comunităţii locale faţă de Biblioteca publică. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumim frumos şi vă urez mult succes.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă propun o modificare a ordinii de zi,
punctul 24, având în vedere că avem de votat şi de nominalizat persoane, îi dau
cuvântul domnişoarei secretar Zară Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de
motive şi proiectul de hotărâre a punctului 24 din ordinea de zi.
Am înţeles că această comisie poate fi formată din 3-5 membri. Vă propun 5
membri, câte un reprezentant din fiecare partid, iar partidele să-şi facă între timp
nominalizarea.
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♣ Se trece la punctul 24 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei
secretar Zară Elena-Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind nominalizarea membrilor în comisia de negociere a Acordului /
Contractului colectiv de muncă al personalului încadrat în aparatul de specialitate al
Consiliului judeţean Bacău şi al unităţilor bugetare subordonate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am făcut o greşeală, nu sunt 5 partide sunt 6.
Putem face comisia din 6 membri?
♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Domnule preşedinte am o propunere de
făcut, să văd dacă domnii consilieri sunt de acord. În primul rând nu trebuie să se
negocieze cu consilierii judeţeni. Nu vine patronul la negociere. Din punctul nostru
de vedere să se negocieze cu executivul Consiliului judeţean. În momentul când au
ajuns la un consens contractul intră pe ordinea de zi a Consiliului judeţean şi noi îl
validăm. În cazul în care nu se ajunge la un rezultat, noi putem face o comisie de
mediere formată din consilierii judeţeni. Indiferent care ar fi interpretarea legii, dar
aşa mi se pare normal.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, în lege spune patronatul.
Cine-i patronatul aici? Aparatul de specialitate cu siguranţă nu este patronat.
♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Consiliul judeţean şi-a ales executiv în
persoana dumneavoastră şi în persoana celor doi vicepreşedinţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Interpretarea mea este că patronatul, din punct
de vedere legal, este Consiliul judeţean. Nu executivul Consiliului judeţean, care este
constituit din persoana mea şi a celor doi vicepreşedinţi.
♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Domnule preşedinte, eu zic să nu se
interpreteze legea pentru că eu lucrez cu ea de prin anul 1991. Eu vreau să vă spun că
dintr-un punct de vedere îmi convine propunerea dumneavoastră, din punct de vedere
al operativităţii negocierii contractului colectiv de muncă. A doua chestiune, a
cunoaşterii efective a resurselor financiare, a legislaţiei în domeniu şi a tuturor
celorlalte capitole din contractul colectiv de muncă, trebuie făcută o comisie din
executiv.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu vă spun că pentru operativitate putem
reduce numărul şi nu mai facem acest algoritm politic pe care l-am propus eu, iar visa-vis de experienţa în domeniu, cu excepţia dumneavoastră, cu siguranţă mai găsim
cel puţin doi consilieri.
♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Eu am făcut o propunere. Dumneavoastră o
supuneţi sau nu la vot.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu propun să facem comisia mai mică pentru
a fi mai operativă, dar vă propun să fie compusă şi din consilieri judeţeni. De
exemplu, eu pot să fac parte din această comisie. O facem din 5 membrii, particip eu
şi cu doamna vicepreşedinte Bogea şi trei consilieri. Eu nu cred că dacă vrem să ne
întâlnim cinci, nu ne putem întâlni de două-trei ori. Haideţi să facem comisia din
cinci membrii. Sunt două propuneri: dl Benea şi d-na Bogea. Cred că domnul Huluţă
este o propunere de bun simţ, astfel încât mai trebuie două propuneri: doamna
Tudoriţa Lungu deoarece are o experienţă proaspătă în acest domeniu şi domnul
consilier Enăşoae Petru. Vă rog să completaţi buletinul de vot pentru că am constatat
că nu mai sunt alte propuneri.
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Se completează buletinele de vot şi se împart în sală.
Rezultatul votului este următorul:
Dl Benea Dragoş - 30 voturi pentru, 1 vot împotrivă.
D-na Bogea Angela - 31 de voturi pentru.
Dl Huluţă Ghiorghe - 31 voturi pentru.
D-na Lungu Tudoriţa - 31 de voturi pentru.
Dl Enăşoae Petru - 29 voturi pentru, 2 voturi împotrivă.
♣ Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate
♣ Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi se dă cuvântul domnului
consilier Paraschivescu Andrei pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind declararea zilei de 10 iunie ca „Ziua Absolventului” – zi de
sărbătoare a judeţului Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind continuarea activităţii Serviciului Public de Protecţie a
Plantelor Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei
director executiv Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Bacău a
unor suprafeţe de teren situate în municipiul Bacău, care fac obiectul notificărilor
formulate în baza Legii 10/2001, modificată şi completată.
16

Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei
director executiv Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului judeţean Bacău pe anul
2007, precum şi repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Comisia de cultură a analizat acest punct în
două şedinţe, pentru că au apărut câteva probleme legate de suplimentarea bugetului
pentru Ansamblul „Busuiocul”. Am făcut o şedinţă luni, au fost discuţii şi nu s-a
avizat favorabil această chestiune. Astăzi ne-am întrunit din nou înaintea şedinţe şi sa ajuns la următoarea concluzie: în legătură cu participarea ansamblului la turneul din
Portugalia, Comisia de cultură a avizat favorabil şi este de acord cu suma prevăzută,
de cinci sute de milioane, pentru că este vorba de prezentarea judeţului nostru peste
hotare. Legat de Festivalul „Ion Drăgoi”, opinia noastră este următoarea: suma
prevăzută în buget, pentru că este un proiect al unei instituţii de cultură, a fost
aprobată încă din luna februarie, cu trei sute de milioane. Comisia nu a fost însă de
acord cu suplimentarea de cinci sute de milioane a festivalului ” Ion Drăgoi”. Acesta
este punctul de vedere al Comisiei de cultură. Să se rămână la bugetul care a fost
aprobat iniţial.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, vis-a-vis de proiectul
de hotărâre privind rectificarea bugetului, aş avea şi eu nişte menţiuni de făcut. Prima
menţiune pe care aş vrea să o fac este vis-a-vis de ansamblul „Busuiocul”. Am mai
discutat-o şi în cadrul Comisiei de cultură. Bacăul, la ora actuală, nu dispune de o
fanfară. Cred totuşi că ansamblul „Busuiocul” dispune de o parte din instrumente
pentru o viitoare fanfară a judeţului. Nu ştiu dacă ar fi un efort financiar prea mare
din partea Consiliului judeţean pentru înfiinţarea unei fanfare în interiorul
ansamblului „Busuiocul”. A doua problemă ar fi vis-a-vis de drumurile judeţene.
Zilele trecute am avut o discuţie în legătură cu DJ 252 care duce la Tamaşi-Gioseni.
Aş dori să intrăm şi noi în posesia proceselor verbale de recepţie la câteva drumuri
judeţene, să vedem care este situaţia, sumele care s-au alocat pentru drumurile
judeţene şi cât s-a cheltuit, şi mă refer în special la DJ 252 pentru că drumul deja este
praf. Acum 7-8 luni de zile au asfaltat drumul şi ţin să vă spun că deja drumul este
stricat. Tocmai de aceea aş vrea să intrăm posesia procesului-verbal de recepţie sau
domnul Palea să ne dea şi nouă nişte răspunsuri vis-a-vis de acest drum. Suma care a
fost alocată la momentul respectiv a fost de 50 de miliarde, iar la ora actuală am
înţeles că s-au cheltuit peste 40 de miliarde pe acest drum judeţean. De aceea vrem să
vedem care este cantitatea de asfalt şi care este situaţia acestui drum judeţean, ca să
nu mai intrăm în polemică vis-a-vis de cheltuieli. Ar trebui ca din comisia de recepţie
la drumurile judeţene să facă parte măcar 3 sau 5 consilieri.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu cea mai mare plăcere, dar să fie de
specialitate. Nu vreau nici eu să intru în polemică. Ştiţi foarte bine că un km de asfalt
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poate costa de la 4 până la 10-11 miliarde, depinde ce se face la acel km de drum. Am
mai discutat chiar şi acum un an, la Oneşti. Sunt de acord cu propunerea ca o serie de
consilieri să intre în comisia de recepţie, dar repet, să fie de specialitate. Vis-a-vis de
drumul Tamaşi-Gioseni, eu am fost acolo şi drumul nu este praf, deci este o afirmaţie
riscantă, atât cât există o garanţie de bună execuţie, o garanţie a lucrării şi sigur vom
acţiona în consecinţă. Să ştiţi că nu-mi asum nici un risc pentru executantul acestei
lucrări, o firmă din Piatra Neamţ sau din judeţul Neamţ. Să refacă ce trebuia să facă.
Documentele vă sunt la dispoziţie. Nu ştiu la ce comisie v-aţi referit, probabil că vă
referiţi la comisia care a fost în control la podul de la Livezi. Da? Acea comisie a
avut competenţe pe acea zonă, ea se poate reactiva neoficial dacă doriţi, fără nici un
fel de probleme, ca să nu mai facem acum discuţii. O reactivaţi oficial, îmi
comunicaţi ziua şi ora la care doriţi ca Serviciul Judeţean de Drumuri să vină cu
hârtii, cu procese verbale de recepţie, cu sume cheltuite, şi veţi avea parte de toate
răspunsurile de care aveţi nevoie. Deci nu rămâne decât să îmi comunicaţi ziua şi ora,
la sala mică a Consiliului judeţean, ca să facem această confruntare de documente.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Şi vis-a-vis de ansamblul Busuiocul?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Legat de ansamblul Busuiocul, o să am şi eu o
părere, dar am să-l las mai întâi pe domnul Donea să intervină. Cred că este o discuţie
subiectivă, dintr-un anumit punct de vedere.
♣ Dl Donea Constantin, consultant artistic al Ansamblului „Busuiocul”:
Domnul Enăşoae, pe bună dreptate, fiind preşedintele Comisiei de cultură şi fiind
apropiat activităţii ansamblului a ridicat probleme pe care noi le-am auzit. Ansamblul
„Busuiocul” a solicitat din rezerva bugetară un miliard. Cinci sute de milioane sunt
destinate deplasării ansamblului la un mare festival, la un festival mondial, unde cred
că trebuie să fim şi noi prezenţi alături de surorile noastre. Avem un ansamblu care
este reprezentativ pentru folclorul românesc, deoarece nu venim doar cu producţii din
zona noastră. Trebuie menţionat că nu vom proceda aşa cum se întâmplă uneori, când
cei care reprezintă cultura populară nu au nici măcar orchestră, iar dansatorii trebuie
să danseze după bandă de magnetofon, ceea ce mi se pare ruşinos pentru valoarea
folclorului românesc. În mapa dumneavoastră există şi o serie de activităţi pe care
ansamblul le va desfăşura, poate că le-aţi parcurs. Aş accentua pe două dimensiuni
ale activităţii. Noi avem de susţinut dincolo de spectacole şi câteva work-shopuri. În
work-shopurile acelea participanţii la festival vor învăţa dansuri româneşti, de
asemenea există şi o gală de filme etnografice, deci mergem cu o chestiune complexă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Donea, nu a ridicat nimeni problema
prezenţei în Portugalia. Discuţia era legată de suplimentarea bugetului festivalului
„Ion Drăgoi”.
♣ Dl Donea Constantin, consultant artistic al Ansamblului „Busuiocul”: Legat
de suplimentarea bugetului festivalului „Ion Drăgoi” s-a ajuns la concluzia încă mai
demult, de prin luna aprilie, că festivalul trebuie să fie amplificat ca valori, ca
activităţi care participă la festival. Ori între timp s-au mai scumpit anumite activităţi
de cazare, de masă şi rog pe domnul Enăşoae totuşi să mediteze asupra unui lucru.
Dacă un festival de teatru la care vin actori costă foarte mult, atunci să ne gândim câţi
membrii sunt într-un grup folcloric şi că acest festival costă trei miliarde. Eu cred că
cele 500 de milioane care s-ar adăuga la cele 300 calculate la sânge, în etapa când nea analizat comisia, nu mi se pare o sumă care să nu fie aprobată. În mapă am reuşit să
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vă trimitem invitaţiile şi dacă parcurgeţi cele trei zile ale festivalului, o să vedeţi că
adună valori de cea mai înaltă clasă din România şi chiar dacă ar fi vorba de 750 de
milioane, adăugând şi acestea 500 de milioane, nu mi se pare că este o sumă foarte
mare pentru ca festivalul să se desfăşoare în condiţiile normale. Vă rog domnilor
consilieri să ne sprijiniţi. Mulţumesc.
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, cred că
festivalul de folclor „Ion Drăgoi” este cel mai reprezentativ festival de folclor pentru
judeţul Bacău şi în general şi celelalte judeţe se pune mare accent pe astfel de
festivaluri. Să nu uităm că acest festival este foarte bine mediatizat, este preluat de
Televiziunea Română, datorită doamnei Mărioara Murărescu şi eu cred că suma este
rezonabilă şi trebuie să o aprobăm. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că este cea mai pertinentă poziţie. Să
apari la Televiziunea Română cu atâţia bani este aproape indecent.
♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: În momentul în care parcurgeam şi
auzeam discuţiile de aici, am dat până la punctul de Diverse, la propunerea pe care o
să o aveţi dumneavoastră, şi mă bucur că l-am regăsit şi pe „Ion Drăgoi” pe această
listă, reprezentativă pentru judeţul Bacău. Cred că politizăm prea mult şi facem prea
multe discuţii pentru o activitate rămasă din ce în ce mai mult fără sprijin financiar, şi
vorbesc de folclor. În acest context sprijin şi deplasarea în Portugalia. Am găsit la
mapă şi am citit despre acest festival, într-adevăr este un festival renumit şi
recunoscut, este o satisfacţie ca Bacăul să fie acolo. Este o picătură pe care o putem
pune noi în paharul promovării imaginii judeţului Bacău. Dacă îmi daţi voie, vreau să
politizez pe un punct pe care domnul consilier Dogaru l-a precizat mai înainte,
drumurile judeţene. Eu, de când am auzit declaraţia premierului Călin Popescu
Tăriceanu precum că vor fi asfaltate în ţară nu ştiu câte mii de km de drumuri
judeţene, sunt liniştit şi aşteptăm banii de la domnul Tăriceanu.
♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Eu voiam să fiu mai curajoasă decât
mai tânărul meu coleg şi să-l întreb pe domnul Dogaru dacă acest ansamblu ar fi fost
condus de cumnata unui personaj politic din Bacău sau frate. Tot aşa nu ar fi fost de
acord cu suma alocată? Pentru că domnul consilier dinainte avea dreptate. Este
condus de tatăl unui om politic şi de aici toată discuţia, care nu ştiu dacă îşi are rostul.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Doamna vicepreşedinte, nu am politizat
absolut nimic. Eu, personal, nu am discutat de sumele alocate. Singura menţiune pe
care am avut-o vis-a-vis de ansamblul „Busuiocul” a fost că am cerut înfiinţarea unei
fanfare în interiorul ansamblului, pentru judeţul Bacău. Eu de sume nu am discutat,
nu am politizat, şi vă rog frumos, nu mi-aduc aminte ca din PRM să fie cineva la
Busuiocul. Doar eventual vreun dansator.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aşa este, nu a zis nimic de sumă. A cerut
înfiinţarea unei fanfare.
♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Domnule preşedinte, am de făcut o precizare. La
CET s-au pierdut 200 de miliarde şi noi nu putem da pentru festivalul „Ion Drăgoi”
50 de mii de Ron?!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Haideţi că stricăm discuţia.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, despre
importanţa manifestării folclorice cu titlul marelui muzician „Ion Drăgoi”, nu cred că
mai încape vorbă şi cred că nimeni nu contestă importanţa acestui eveniment. Suma
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de 750 de milioane lei vechi, poate fi mare, poate fi mică, eu zic că cel mai important
lucru este ca această sumă să fie cheltuită foarte transparent şi de aceea propun ca la
următoarea şedinţă organizatorii să ne prezinte o listă a cheltuielilor foarte detaliat,
din care noi vom trage concluzii, dacă această sumă a fost cheltuită corect sau
incorect, dacă această sumă trebuia să fie mai mare sau mai mică. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corectă şi această poziţie. Dacă mai sunt
intervenţii? Sunt două variante: Supun spre aprobare punctul 18 în forma prezentată
de doamna director Hăineală Olga sau forma prezentată cu rectificarea sugerată de
domnul Enăşoae, de a nu suplimenta bugetul la acţiunea Ion Drăgoi?
Se votează pentru prima variantă prezentată de doamna director Hăineală Olga
şi se votează cu 7 voturi împotrivă, respectiv Comisia de cultură.
♣ Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind diminuarea cu 50 de locuri a capacităţii instituţiilor Centrul de
Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Ungureni, Centrelor de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni şi Comăneşti prin proiectele
PHARE 2003:Bacău 69, Bc70, B671.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate
♣ Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea costului mediu anual pentru întreţinerea persoanelor adulte
cu handicap din Centrul de Recuperare şi Reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi Tg.
Ocna.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La punctul 6 din ordinea de zi mai avem de
făcut o rectificare. Doamna consilier Tudoriţa Lungu a avut o precizare. Din Comisia
de Acorduri Unice să facă parte şi un reprezentant de la Direcţia Apele Române. Cine
este de acord pentru modificarea punctului 6 în sensul completării Comisiei cu un
reprezentant al Direcţiei Apelor Siret? Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate
punctul 6 în forma prezentată, completat cu un reprezentant de la Direcţia Apelor
Române.
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♣ Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director Palea Valentin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind transformarea unor posturi din cadrul Serviciului Public Judeţean de Drumuri.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 22 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director Palea Valentin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea tarifului pentru încheierea panourilor parazăpezi la Serviciul Public
Judeţean de Drumuri.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei
director Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Bacău a clădirilor
şi terenului aferent în care funcţionează Centrul de Recuperare pentru copii cu
handicap Ghimeş Făget, darea în administrare a clădirilor şi terenului Consiliului
Local Ghimeş Făget.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 25 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei
director Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind probarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate
pentru obiectivul "Amenajarea secţiei de Oftalmologie din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Bacău.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Stimaţi colegi, este vorba de Secţia de
Oftalmologie din cadrul Spitalului Judeţean, secţie care funcţionează în clădirea
veche a spitalului care a suferit de-a lungul timpului multe avarii datorită
intemperiilor şi aşa mai departe. Adevărul este că la ora actuală, aşa cum se prezintă
această secţie ca şi altele de altfel, nu poate să obţină autorizaţia de funcţionare. A
doua problemă, în ceea ce priveşte intenţia managerului spitalului, este de lăudat şi
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trebuie neapărat să o susţinem, cu o condiţie: să facă o treabă în două etape. Ori acum
noi spoim puţin(scuzaţi-mi cuvântul spoim) ca să se poată lucra în condiţii
acceptabile şi după determinarea studiului, dacă clădirea rezistă sau nu rezistă să
investim necesarul de bani care să corespundă cerinţelor actuale. De aceea vă rog să
fiţi binevoitori şi să aprobaţi acest prim proiect, urmând ca domnul manager să aibă
în vedere în faza ulterioară ceea ce am spus mai înainte. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nimeni din consilieri nu are nici o problemă
cu acest proiect. Singura problemă este urgenţa cu care a venit la mapă. Aceasta este
singura problemă, în rest nu cred că există opoziţie din partea domnilor consilieri.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu mai insist la Diverse la punctul 2, v-am
dat materialul spre consultare, orice propunere aveţi o aştept cu cel mai mare interes.
Mai avem doi vorbitori, dl Dănilă Emanuel, consilier local Tg.Ocna şi preşedintele
Comisiei juridice şi administraţie publică şi domnul primar Şilochi.
♣ Dl Dănilă Emanuel, consilier local Tg.Ocna: Domnule preşedinte,
doamnelor şi domnilor consilieri ai Consiliului judeţean, permiteţi-mi ca din partea
Consiliului local Tg.Ocna să vă transmit cele mai cordiale salutări şi să vă mulţumesc
pentru iniţiativa dumneavoastră de a fi prezenţi în oraşul Tg.Ocna, unde astăzi aţi
desfăşurat o activitate foarte importantă, şedinţa ordinară a Consiliului judeţean. În
acelaşi timp am rugămintea atât pentru domnul preşedinte Dragoş Benea, care este un
apropiat al oraşului nostru, cât şi pentru dumneavoastră, să ţineţi cont de proiectele
care le are oraşul Tg.Ocna. Vă mulţumesc pentru faptul că v-aţi deplasat astăzi şi aţi
văzut şi cele două centre pentru persoane cu dizabilităţi, în special cel din Tiseşti, şi
că ne ajutaţi cu suplimentarea sumei care este necesară pentru terminarea aceastei
lucrări în termen, până la 30 septembrie, pentru ca apoi să dăm în folosinţă şi cel de al
doilea centru. Mai am o rugăminte la domnul preşedinte şi la dumneavoastră. Avem o
situaţie mai deosebită de la inundaţiile din 2005 în zona Poieni-Păcuri unde apa a
distrus un pod peste râul Trotuş. La ora actuală suntem într-o situaţie foarte delicată,
avem acolo circa 200 de familii cu copii care nu au cum să traverseze acest râu. De
aceea, domnule preşedinte, cu ajutorul dumneavoastră şi a domnului prefect am ruga
ca procedura de elaborare a O.G. pentru alocarea sumei, să fie puţin avansată, pentru
a putea în acest anotimp destul de călduros să începem această lucrare. În încheiere
vă dorim multă sănătate şi vă mulţumim pentru că aţi fost în mijlocul nostru astăzi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumim şi noi şi îl invităm pe domnul
primar să ia cuvântul.
♣ Dl Şilochi Ştefan, primarul oraşului Tg.Ocna: Domnule preşedinte,
doamnelor şi domnilor consilieri, a fost o onoare şi o experienţă pentru mine şi pentru
Consiliul local Tg.Ocna de a participa astăzi la şedinţa Consiliului judeţean. Având în
vedere că judeţul Bacău are două staţiuni de interes naţional, deci un potenţial turistic
deosebit, aş dori să sensibilizăm oarecum Consiliul judeţean să ne sprijine în
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problemele pe care le avem noi, şi m-aş referi aici la problemele care ne depăşesc în
sensul că drumul naţional DN 12 A, drumul de acces către Tg.Ocna şi Slănic
Moldova, arată aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră. Noi am făcut intervenţii ca el să
fie trecut în programul de asfaltare din acest an. Avem promisiuni şi sperăm ca în
acest an, cu sprijinul dumneavoastră, să poată fi rezolvat. Avem de asemenea o
problemă complicată între Tg.Ocna şi Slănic Moldova, o zonă unde cad stânci şi se
pot întâmpla accidente, de aceea aş dori ca în atenţia dumneavoastră să fie şi acest
drum. Avem drumul de acces către acest obiectiv important pe care aţi venit şi
dumneavoastră acum, şi poate vom reuşi ca împreună să facem un proiect, să
realizăm un drum bun şi în această zonă. Avem probleme cu accesul pe calea ferată şi
chiar la halta Salina sunt probleme. Relaţiile cu SNCFR sunt puţin delicate şi vă
rugăm, domnule preşedinte, să ne sprijiniţi. De asemenea, relaţiile cu furnizorii de
utilităţi, respectiv E-ON Gaz, E-ON Electrica ar trebui îmbunătăţite pentru ca atunci
când apare o avarie să fim trataţi ca o staţiune care are urgenţă în rezolvarea
problemelor. Am înţeles că ne veţi sprijini şi în proiectul pe care îl avem cu căminul
de aceea ţinem să mulţumim foarte mult. În final vă mulţumesc pentru onoarea pe
care ne-aţi făcut-o de a fi astăzi la Tg.Ocna.

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

PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dragoş BENEA
Elena Cătălina ZARĂ

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