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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 30.06.2015, 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.171 din 25.06.2015 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 35, absentând 

motivat, domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel şi domnul consilier Ganea Laurenţiu 

(care şi-a prezentat demisia).   

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, 

stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi. Am să dau citire ordinii 

de zi pe care am să o supun aprobării. 
  

1.    Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.05.2015; 
 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier 

judeţean al domnului GANEA LAURENŢIU;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri în Consiliul de 

administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

4. Proiect de hotărâre 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;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea Comunei Buhoci în calitate de membru 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-A.D.I.B.;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea 

unor spaţii aparţinând domeniului public al Judeţului Bacău şi aflate în 

administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

7. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului propriu al Judeţului Bacău, 

pe anul 2015 cu suma de 2.323 mii lei din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Bacău; 
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Acordului de cooperare între 

Judeţul Bacău şi Asociaţia “Cele mai frumoase sate din România” în vederea 

promovării patrimoniului cultural şi turistic al satelor din Judeţul Bacău prin 

organizarea de evenimente şi derularea de programe/proiecte de interes comun;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 

nr.144/2009 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă 

a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR 

ANESTIN BACĂU” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, 

a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi a 

documentaţiei tehnico-economice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare pe DJ 241C, 

km.1+650-4+050, Roşiori-Valea Mare, Judeţul Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare podeţ pe DJ 241D, km.2+700, 

la Lipova, Judeţul Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a 

judeţului Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.145 din 

28.09.2012, modificată şi actualizată;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse 

regulate speciale unor operatori de transport rutier;  
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă  –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de 

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/2012, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă  –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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17. Informare privind proiectul „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor 

Solide în Judeţul Bacău; 
Prezintă: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

18. Diverse. 
 

 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată. 
 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, nu am observaţii în 

ceea ce priveşte conţinutul, am o propunere în schimb să facem rocada discutării  

punctelor, adică, punctul 8 să fie la punctul 2 având în vedere că aici avem prezent 

reprezentantul comitetului pentru situaţii de urgenţă şi ştiu că situaţiile de urgenţă 

trebuie tratate ca atare. Asta era rugămintea, dacă sunteţi de acord. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Ştiţi cât durează de la punctul 2 la punctul 

8? Din câte ştiu eu, nici 5 minute. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Ştiu, este analiza riscurilor. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Da, nu este problemă, modificăm cum vreţi 

dar, 5 minute durează de la punctul 2 la punctul 8.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Credeţi? Am multe intervenţii să ştiţi! 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că aţi jucat volei în tinereţe dar, aţi 

jucat pe un post complicat, ridicător la fileu. Aveţi grijă ce faceţi. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Lăsând gluma la o parte am făcut o 

propunere serioasă.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, aţi făcut o propunere serioasă. Care este  

propunerea?  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Punctul 8 să fie discutat la punctul 2. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Perfect. 

♣Dl Mihăilă Petrică, consilier: Mulţumesc frumos. 
 

  Nemaifiind observaţii, se supune aprobării noua ordine de zi  şi se aprobă  în 

unanimitate. 
 

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi atunci haideţi să propun şi eu imediat 

după asta să discutăm Informarea privind proiectul de management la sistemul 

integrat al deşeurilor solide în judeţul Bacău. Să-l propun imediat după punctul 

8(opt). 

Dar am să creionez eu acum noua ordine de zi. 
 

 ◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi:  Aprobarea  procesului verbal al 

şedinţei ordinare din 28 mai 2015.     
 

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare 

şi se aprobă în unanimitate. 
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◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării 

mandatului de consilier judeţean al domnului GANEA LAURENŢIU.   
 

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 aprobării  proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, suntem 36 de aleşi locali acum. Am 

uitat să motivez absenţa domnului vicepreşedinte Floroiu Ionel deoarece are un 

eveniment nefericit în familie, personal şi este învoit motivat şi astăzi şi mâine, un 

deces în familie i-a făcut imposibilă participarea la  şedinţă.  
 

◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul domnului Mihalache Ioan, inspector şef ISU Bacău pentru a prezenta  

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău. 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog un scurt rezumat. 

♣ Dl Mihalache Ioan, inspector şef, ISU Bacău: Bună ziua, Planul de analiză 

şi acoperirea riscurilor este întocmit în baza Ordinului ministrului afacerilor  

interne nr.132 din 2006. În document sunt descrise riscurile identificate la nivelul 

judeţului Bacău precum şi în partea a doua, partea de acoperire a riscurilor. 

Documentul se actualizează anual şi ori de câte ori apar elemente noi. Faţă de anul 

2014 la nivelul judeţului Bacău nu au apărut riscuri noi decât să zicem alunecările 

de teren din satul Gâşteni comuna Răcăciuni, dar ca risc el exista numai că a apărut 

o zonă nouă activă. La partea de acoperire sunt capabilităţile  cu  care instituţiile cu 

atribuţii în  domeniu de la nivelul judeţului pot interveni în situaţia produceii 

situaţiilor de urgenţă, precum spaţii de cazare, spaţii de alimentaţie publică, unde 

se poate servi masa în cazul producerii unor situaţii de urgenţă în cazul evacuării 

persoanelor. Modificări majore faţă de anul 2014 nu sunt. Vă mulţumesc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Dacă sunt observaţii? 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma    

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri în Consiliul de 

administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.   
  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aici avem vot secret. Două locuri avem, din 

care unul trebuie să fie economist. O propunere pe care o formulez şi eu, pentru 

Consiliul de Administraţie, este cea a medicului Cristian Postolache, medic 

oftalmolog la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Un tânăr medic care cred eu că poate 

reprezenta cu cinste interesele consiliului judeţean în Consiliul de Administraţie şi 

poate fi un liant foarte bun cu salariaţii din spitalul judeţean şi să fie un real suport  
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pentru domnul Popa şi doamna Ţaga. Deci, propunerea mea este medicul 

oftalmolog Cristian Postolache. Dacă mai sunt şi alte propuneri? 

♣ D-na Coşa Maricica Luminiţa, consilier: Aş propune pe doamna Pop 

Felicia Elena care este economist, membru CECAR şi aşa cum am văzut în 

expunerea de motive, consider că va face faţă cu brio şi ne va reprezenta interesele  

tuturor cetăţenilor. Mulţumesc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt alte propuneri, observaţii? 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule preşedinte, ar fi fost corect să 

apară nişte CV-uri ale celor pe care îi propunem!. Aşa sunt nişte simple nume, 

două trei referinţe cred  că, acum probabil nu mai avem timp dar pe viitor aş avea 

rugămintea ca propunerile să fie însoţite de CV-uri, care să ne edifice asupra 

competenţelor şi ceea ce îi recomandă pentru a ocupa această funcţie.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă promit că la următoarea şedinţă, care cred 

că va fi în mai puţin de două săptămâni, pentru că vom avea  nişte rectificări 

importante la bugetul consiliului judeţean, dacă cei doi vor întruni voturile le vom 

solicita şi cele două CV-uri. Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog să mergeţi cu 

buletinul de vot pentru multiplicare şi să distribuiţi în sală. 
    
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş    

prezintă  proiectul de hotărâre 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.   
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog domnule director  Braşoveanu un 

scurt rezumat: 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC Bacău: Vreau să vă spun că nu 

este o noutate pentru că la noi, la Bacău, a fost înfiinţată în anul 2000 şi se numea 

echipa de intervenţie locală, iar după aceea prin Legea 217 a fost reglementată  

înfiinţându-se echipa intersectorială locală. Dar  în anul 2011 s-au aprobat normele 

metodologice şi cadru privind funcţionarea echipei  intersectoriale locale care are 

responsabilităţile prevăzute în materialul pe care dumneavoastră l-aţi avut la mapă. 

Are un rol consultativ, direcţia are trei membri şi este vorba de doi membri titulari, 

şi un membru supleant. Colaborează cu reprezentanţii celorlalte instituţii prevăzute 

în prezentul material, adică cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, cu Serviciul 

Judeţean de Medicină Legală, cu Jandarmeria, cu Serviciul de probaţiune de pe 

lângă tribunalul Bacău, cu Agenţia Naţională împotriva traficului de persoane, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul 

Şcolar, şi două organizaţii nonguvernamentale Fundaţia de Sprijin Comunitar 

Bacău, Asociaţia ,,Betania”, Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei Municipiului 

Bacău şi Fundaţia ,,Episcop Melchisedec” Bacău. Cam ăştia sunt reprezentanţii în 

această echipă intersectorială locală. Ea trebuie aprobată prin hotărâre de consiliu 

judeţean. Mulţumesc. 
 

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi la proiectul de hotărâre 

prezentate. 



 6 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind acceptarea 

Comunei Buhoci în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău-A.D.I.B..    
  
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 aprobării proiectul de hotărâre în forma 

orezentată şi se aprobă în unanimitate.     
  
◄ Se trece la punctul  6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării 

procedurilor vizând închirierea unor spaţii aparţinând domeniului public al 

Judeţului Bacău şi aflate în administrarea Spitalului 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  aprobării  proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
    
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind suplimentarea 

bugetului propriu al Judeţului Bacău, pe anul 2015 cu suma de 2.323 mii lei din 

fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului;  
   
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 aprobării  proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 

  Punctul 8 a fost discutat. 
  
◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.  Proiect de hotărâre privind 

modificarea statului de funcţii al aparatului 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  aprobării  proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 



 7 

◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării 

Acordului de cooperare între Judeţul Bacău şi Asociaţia “Cele mai frumoase sate 

din România” în vederea promovării patrimoniului cultural şi turistic al satelor din 

Judeţul Bacău prin organizarea de evenimente şi derularea de programe/proiecte de 

interes comun; 
 

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  aprobării  proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
          
◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Bacău nr.144/2009 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea 

şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL 

ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU” finanţat prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a 

cheltuielilor neeligibile şi a documentaţiei tehnico-economice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
   
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 aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii 

„Reabilitare şi modernizare pe DJ 241C, km.1+650-4+050, Roşiori-Valea Mare, 

Judeţul Bacău;    
 

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 

prezentate. 
 

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, sigur că 

voi fi de acord cu acest proiect de hotărâre, poate nu sunt chiar singurul dintre 

dumneavoastră, dar cu siguranţă cunosc foarte bine această zonă. M-ar interesa 

domnule preşedinte, perspectiva reabilitării şi modernizării acestui drum 241C, 

care face joncţiunea şi cu comuna Lipova, şi ştim foarte bine că am scurta cu cel 

puţin 15 km Lipova de municipiul Bacău, dacă am moderniza acest drum, numai 

că şi dumneavoastră cred că ştiţi şi domnul director Palea, care este aici,  cunoaşte, 

avem o problemă cu acest drum care traversează o porţiune destul de mică prin 

judeţul Neamţ. Nu mai ştim care este responsabilitatea noastră, până unde ţine 
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acest drum şi de unde îl preluăm. Şi dacă avem în perspectivă o colaborare cu 

judeţul Neamţ, pentru porţiunea acea de drum. Acest drum este un drum 

interjudeţean chiar. Mai punctez încă o dată despre necesitatea  reabilitării  acestui 

drum pentru că această zonă aş putea spune că este printre zonele cele mai sărace 

ale judeţului şi este un lucru extraordinar să rezolvăm  această problemă. 

Mulţumesc. 

    ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Domnul director Palea 

vă rog. Probabil că într-un fel sau altul are legătură şi cu următorul punct de pe 

ordinea de zi, şi ce vom depune pe POR împreună cu judeţul Neamţ. Vă rog 

domnul director! 

♣ Dl Palea Valentin, director Serviciul public judeţean de drumuri: Da, eu 

împreună cu domnul consilier am mai purtat discuţii pe această temă, noi avem în 

derulare un parteneriat cu judeţul Neamţ pe viitorul Program Operaţional în zona 

Dămieneşti, şi o dată cu acest program am deschis subiectul şi despre  o eventuală 

colaborare şi pentru DJ 241C care într-adevăr leagă comuna Roşiori de comuna 

Lipova, dar se suprapune o porţiune din acest drum, se suprapune pe teritoriul 

administrativ a judeţului Neamţ,  pe care noi nu avem competenţe de administrare 

şi va trebui să găsim o formulă de asociere cu dânşii în aşa fel încât  şi ei să fie co-

interesaţi pentru modernizarea sectorului respectiv. Mulţumesc. 
 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii 

„Reabilitare podeţ pe DJ 241D, km.2+700, la Lipova, Judeţul 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 aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: A venit şi rezultatul votului pentru membri 

în Consiliul de Administraţie la Spitalul Judeţean,  domnul Postolache Cristian a 

întrunit 31 de voturi ,,pentru”, iar doamna Pop Felicia Elena 30 de voturi „pentru”. 

Astfel Consiliul de Administraţie revine la numărul de 5 (cinci). Consiliul de 

Administraţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă este o instituţie care vedeţi că în 

fiecare lună are câte un subiect sau două, unele fericite, altele nefericite. De 

exemplu, un episod bun dar care puţină lume îl ştie, este că săptămâna trecută s-a 

terminat vizita celor de la  Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor de la 

CONAS, un control destul de riguros şi destul de dur, şi despre care doamna Ţaga 

ne poate spune sintetic şi pe înţelesul tuturor cum s-a finalizat. Eu  înţeleg că totul 

a fost  în termeni extrem de pozitivi  deşi mai nou comisiile de control nici măcar o 

cafea sau o apă nu mai vor, deci a fost un control realmente dur, dar la capătul 

căruia Spitalul Judeţean de Urgenţă a ieşit foarte bine. De asemenea, nici  nu pot să 

trec cu vederea  ce s-a întâmplat la Unitatea de Primiri Urgenţe săptămâna trecută 
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şi, fără a mă antepronunţa şi fără a da nume, deşi eu  de la înălţimea acestui scaun 

ca să spun aşa, am mai atras atenţia! O doamnă doctor de la primiri urgenţe nu face 

cinste spitalului şi nici eforturilor pe care consiliul judeţean le face pentru 

modernizarea acestor instituţii. Doamna şi-a dat din nou în petec, şi sigur că aici 

este vorba şi de imaginea spitalului judeţean şi de imaginea  consiliului judeţean 

reclamaţiile pe toate site-urile posibile şi imposibile au început să curgă şi la 

spitalul judeţean şi la consiliul judeţean. Cred că vor fi parcurse toate etapele 

procedurale astfel încât comisia de etică să aibă o concluzie oficială vis-a-vis de 

aceste incidente şi care este drumul pe care trebuie să-l apuce un medic care îşi 

bate joc fie de pacienţi, fie de reprezentanţi ai instituţiilor statului. Ştiţi foarte bine 

că în anul 2010-2011 au mai fost discuţii legate de felul în care înţelege dânsa să se 

raporteze la pacienţii de la Unitatea de Primiri Urgenţe este arhicunoscută este 

extrem de…. O cunoaşteţi cu toţii, nu vreau să mă antepronunţ dar, sunt convins că 

pe comisia de etică de la Spitalul Judeţean de Urgenţă, apare  o misiune care nu 

este uşor de dus la capăt dar ea va trebui să dea un răspuns clar şi oficial vis-a-vis 

de cum trebuie să te comporţi când eşti la spitalul judeţean şi la Unitatea de Primiri 

Urgenţe.  Vă rog doamna director Ţaga, câteva cuvinte vis-a-vis de controlul de la 

CONAS. 

♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Pot să vă spun că, în perioada 15-19 iunie  

am avut vizita comisiei naţionale de acreditarea a spitalului care a fost o vizită 

destul de serioasă în vederea acreditării spitalului. Odată acreditat, spitalul va avea 

drepturi depline  de a intra în contract cu Casa de Asigurări. O unitate sanitară  care  

nu primeşte această acreditare nu va putea intra în contractul cu casa. Deci 

finanţarea va avea mult de suferit. În această perioadă a fost o comisie de 7 

membri, şase membri şi preşedintele comisiei, am avut de îndeplinit 2600 de 

cerinţe, la sfârşitul vizitei pot să vă anunţ că din cele 2600 de cerinţe 230 au rămas 

neconforme, ca urmare avem un proces de conformitate în jur de 90%. 

Regulamentul spune că după vizită există o perioadă de 5 zile  de postvizită când 

putem să mai venim cu îmbunătăţiri şi să mai diminuăm din numărul de cerinţe 

neconforme. În această perioadă lucrăm la remedierea unor cerinţe care nu au fost 

validate de comisie. Acest procent este suficient de bun pentru noi, dat fiind faptul 

că suntem într-o continuă renovare, avem probleme cu curtea şi cu unele aspecte 

nedorite. S-a întâmplat că a şi plouat în acea perioadă foarte mult şi asta a atras 

foarte multe necomformităţi din cele 230 pe care le-am primit. Noi credem că cel 

puţin jumătate din cerinţele neconforme  vor fi rezolvate în această perioadă de  5 

zile  postvizită,  le vom trimite la comisia naţională şi vom aştepta rezultatul final 

şi ne aşteptăm să primim acreditarea. Mulţumesc. 

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Nu am vrut să dau numele 

doamnei respective pentru că nu vreau să îngreunez misiunea comisiei de etică şi 

poate totuşi ratez un proces cu doamna, că nu am chef de proces cu doamna 

respectivă care  este capabilă de multe, dar oricum ideea este că ce face dânsa la 

primiri urgenţe şi face de mulţi ani este incalificabil şi probabil că s-a ajuns la 

limita suportabilităţii. Comisia de etică trebuie să înţeleagă că trebuie foarte bine 

explicat sau foarte bine explicate concluziile raportului pentru că înţeleg, că în 

afară de incidentul mediatizat săptămâna trecută, mai existau două sesizări la 

aceeaşi comisie de etică ce urmau a fi dezbătute săptămâna aceasta. Nu ştiu… 

înţeleg că nu au fost conexate nu au fost comasate vor fi două şedinţe separate dar, 
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comisia de etică trebuie să funcţioneze ca o comisie independentă şi să nu 

funcţioneze cumva solidaritatea de breaslă în această speţă, pentru că, repet, s-a 

ajuns la limita suportabilităţii cu atitudinea doamnei în secţia de primiri urgenţe. 

Bine. Urăm succes domnului Postolache, doamnei Pop Felicia, şi sperăm ca de la 

spital să avem cât mai multe veşti bune şi cât mai puţine veşti negative.  

   

◄ Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea 

Monografiei economico-militare a judeţului Bacău, adoptată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Bacău nr.145 din 28.09.2012, modificată şi actualizată.    
   
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 

prezentate. 
 

 Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea atribuirii 

licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane, prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.    
  
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 aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate.        
 

◄ Se trece la punctul 16 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea 

Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic 

judeţean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Bacău nr.187/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

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 aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 17 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă Informare privind proiectul „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor 

Solide în Judeţul Bacău; 
 

  ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să mai avem o informare şi la următoarea 

şedinţă din luna iulie, cu ce se întâmplă pe apă-canal  la Oneşti. Eu nu vreau să fac 

o discuţie mai mare decât este cazul pe acest subiect, sper să aveţi timpul necesar şi 
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consilierii şi mass-media să parcurgeţi această informare, pentru că aţi văzut că 

toată presa a prezentat, că patronul societăţii care gestionează şi deşeurile şi apa şi 

canalul la Oneşti ca urmare a unui monopol natural pe care şi-l atribuie dânsul, a 

făcut o plângere la DNA. Aşteptăm să dăm răspunsurile toţi cei care suntem acolo 

pomeniţi, dar, până una alta, eu vă supun atenţiei dumneavoastră în această 

informare, şi repet, va mai fi o informare şi pe situaţia apă-canal la următoarea 

şedinţă, în care veţi vedea o serie de procese judecate pe fond  nu pe excepţii în 

care societatea  SERVSAL a dat în judecată fie consiliul judeţean  fie ADIS-ul fie 

şi Consiliul judeţean şi ADIS-ul şi le-a pierdut. Mai este şi o hotărâre acum foarte 

recentă, de aproximativ o lună şi ceva, în care instanţa constată că societatea 

SERVSAL, prestează fără contract de delegare a gestiunii, serviciul la Oneşti şi 

constată că prestează şi fără licenţă la ANRSCE. Îl las pe domnul Budeanu să 

depăşească  perioada bacalaureatului acum cu copii, că are emoţii, şi înţeleg să-i 

răspund prin această informare şi, dacă voi fi solicitat de organele pe care le-a 

sesizat dânsul, bineînţeles că voi răspunde şi acolo, dar totuşi mi se pare uşor 

deplasat ca în momentul în care deşi nu ai participat la o licitaţie  publică, soliciţi 

prin fel de fel de hârtii, să-ţi fie atribuit  serviciul de salubritate din Oneşti, în mod 

direct şi instanţa spune că nu ai dreptul să faci acest lucru, şi tu totuşi faci 

conferinţă de presă şi te lauzi pe toate drumurile că ai făcut o plângere la DNA 

împotriva a trei oameni care nu s-au văzut nu toţi trei o dată, nici doi câte doi, cred 

că, decât eu cu domnul Lemnaru acum  vreo doi, trei ani, că  în ultimii doi ani nu 

m-am văzut cu dânsul. Mi se pare cam exagerat şi mi se pare că este expresia unei 

disperări, că la Oneşti mai devreme sau mai târziu se va pune ordine în felul în care 

se colectează deşeurile, şi felul în care se încasează şi apa la serviciile de apă-

canal. Am văzut că este urecheat Consiliul judeţean peste tot, că nu ştiu ce 

investiţii nu face pentru Oneşti şi pentru SERVSAL!?, SERVSAL fiind cel care 

încasează profit acolo. Ţin să vă reamintesc că Oneştiul cred că este singurul 

municipiu din ţară care nu beneficiază de fonduri europene, tocmai pentru că 

regimul juridic acolo a fost unul neclar, a fost unul care s-a stricat în 1999 cu acea 

privatizare a ONEDIL-ului şi nu ştiu dacă pe domnul respectiv îl avantajează să 

deschidă acest subiect, dar comisia europeană a spus că nu alocă finanţări europene 

pentru acele zone de utilităţi care au regimul juridic neclar. Iar Oneştiul este 

singurul municipiu. La Dărmăneşti se fac investiţii, la Tg. Ocna se fac, la Moineşti 

se fac, în Bacău se fac investiţii, mai greu mai… dar se fac investiţii pe apă- canal. 

La Oneşti nu se întâmplă acest lucru şi asta nu din vina consiliului judeţean. 

Consiliul judeţean, dacă e să fim corecţi şi memoria nu ne joacă feste, a reuşit să 

deblocheze o situaţie în 2010 în care tot judeţul putea fi afectat din cauza 

Oneştiului, pentru că Oneştiul era membru ADIB, dacă vă amintiţi, şi afecta… 

dacă noi nu scoteam Oneştiul din ADIB, şi din acest masterplan pe apă-canal pe 

judeţul Bacău, putea să pice toată aplicaţia pe judeţ. Şi dacă suntem corecţi 

recunoaştem acest lucru dacă nu, o să dăm vina pe consiliul judeţean că nu am 

făcut investiţii la Oneşti pe care să le deservească societatea SERVSAL 

moştenitoarea unui monopol natural. Am citat din domnul respectiv. Dar revenind 

la deşeuri, am încercat să facem o informare cât mai sintetică… nu este nimic de 

aprobat, şi v-am prezentat 4-5 procese, dosare, unele şi definitive şi irevocabile, pe 

care societatea  respectivă  le-a pierdut şi care totuşi ar trebui  să spună ceva despre 

calitatea demersului făcut de domnul fost candidat la consiliul judeţean din partea 
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UNPR. Deci ca să faci o conferinţă de presă şi să te lauzi că ai făcut o plângere la 

DNA, poţi să înţelegi. Ce nu pot să înţeleg eu, este că ştii, eşti conştient că ai 

pierdut nişte procese, nu ţi s-au recunoscut nişte drepturi de către instanţă, şi totuşi 

tu încerci să induci în eroare poate organele judiciare!?. Dar după demersurile 

dânsului, eram dator cu această informare. Mai trebuie să subliniez faptul că, dacă 

ADIS-ul  sau consiliul judeţean ar fi făcut aşa cum spune dânsul, abia astăzi ar fi 

trebuit să ne tremure genunchii pentru că dânsul ne-a cerut de-a lungul timpului, 

să-i dăm în mod direct serviciul de salubrizare fără licitaţie, fără nimic. Să ne 

facem că nu ştim situaţia de la Oneşti, să ne facem că nu ştim că există Oneştiul pe 

harta judeţului Bacău, să nu solicităm Oneştiului să delege aşa cum au făcut şi 

celelalte unităţi administrativ teritoriale,  dacă am fi făcut aceste lucruri de-a lungul 

a 5-6 ani, cu siguranţă astăzi am fi avut motive să ne temem. Aşa…, sigur că există 

un disconfort, dar suntem pregătiţi să răspundem oricăror întrebări dacă vor veni 

aceste întrebări, pentru că este posibil să nu fie. Cam  asta este şi cu deşeurile la 

Oneşti.  

Vă anunţ că următoarea şedinţă de consiliu judeţean intenţionăm să o facem 

în prima jumătate a lunii iulie, pentru că vor fi câteva sume care vor veni prin 

PNDL la bugetul consiliului judeţean şi trebuie să rectificăm sume de genul celor 

pe care am rectificat astăzi care pot fi rectificate până pe 30 iunie deci fonduri 

europene sau hotărâri de instanţă, aceste pot fi rectificate până la 30 iunie, cele care 

nu se încadrează în categoriile pe care le-am pomenit mai înainte, doar după 1 iulie 

evident cu aprobarea consiliului judeţean şi până pe 15 iulie, vom veni cu o 

propunere de rectificare şi sigur vă vom mai actualiza informaţii de alte investiţii 

ale consiliului judeţean sau ale judeţului Bacău. Dacă avem puţin noroc, luna 

aceasta în principiu ar trebui să semnăm şi contractele de execuţie la Aeroport, 

aşteptăm să vedem dacă se face contestaţie la Curtea de Apel. Ieri a expirat 

termenul, dar mai aşteptăm şi data poştei, să vedem dacă vine vreo contestaţie. 

Dacă vine vreo contestaţie o să mai stăm o lună, două, pe la Curtea de Apel aceasta 

pe Aeroport, dacă nu, vom trece imediat la treabă. Şi pe radioterapie iarăşi obiectiv 

care se realizează pe compania naţională de investiţii, tot aşa luna aceasta ne dorim 

să semnăm contractul de execuţie. S-a ţinut licitaţia, sunt proceduri pe care le 

urmăreşte CNI –ul acum, dar eu vă spun că, până la 1 august probabil, vom semna 

acest contract. Secţia de radioterapie care, ştiţi foarte bine, că am fost certaţi când 

am desfăcut un contract de asociere şi am făcut demersuri la CNI, să realizăm pe 

banii CNI-ului această investiţie. Cam acestea au fost subiectele la şedinţa ordinară 

din 30 iunie. Dacă sunt intervenţii la punctul de diverse? 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Permiteţi-mi câteva minute să vă reamintesc 

deşi ştim foarte bine şi ne-am bucurat, vorbesc despre rezultatele obţinute de copiii 

de la clasele a-VIII-a la evaluarea naţională, unde judeţul Bacău se află pe un loc 

de frunte cu procentul mult peste, având media pe ţară de 79,5%,  Bacăul se 

înregistrează cu procentul în jur de 85%. Dar lucru cel mai îmbucurător este  faptul 

că două unităţi şcolare de prestigiu de altfel din judeţul nostru, şi chiar din 

municipiul Bacău şi mă refer la Colegiul Naţional ,,Gheorghe Vrânceanu”, unde la 

clasa a-VIII-a a obţine locul II pe ţară după colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri” 

din Galaţi, nu cel din Bacău, şi Colegiul Naţional Ferdinand locul 17,  cu o medie 

destul de mare, la clasa a-VIII-a. Un alt lucru deosebit care l-au obţinut copiii 

noştri în acest an şcolar cei de la clasa a VIII-a,  este faptul că 17 elevi, au obţinut 
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media generală 10 (zece) la nivel de ţară, numărul fiind în jur de 409 mai exact. 

Deci procentul este destul de semnificativ şi aici. Tot la fel este îmbucurător şi este 

pentru prima dată de altfel, unde notele de 10(zece) la cele două discipline de 

examen sunt destul de semnificative. La limba română sunt 35 de candidaţi cu note 

de 10,(zece) iar la matematică 218 elevi care au obţinut nota 10 (zece). Deşi şi cu 

această ocazie, s-au găsit unii care contestă modul în care a fost organizat acest 

examen, iar eu zic că a fost foarte, foarte bine organizat, dar asta este părerea mea 

ca un om care am lucrat în sistem, deci este părerea mea personală, şi la care am 

argumente destul de solide în acest sens, şi permiteţi, ca în numele meu şi al nostru 

a celor care suntem în sală, să felicit părinţii, elevii, şi nu numai elevii de clasa a 

VIII-a, ci toţi elevii băcăuani pentru că ne reprezintă acolo unde trebuie cu cinste 

judeţul Bacău şi nu trebuie să uităm, că acum o zi în urmă adică ieri a început 

proba scrisă la examenul hotărâtor în viaţa oricăruia dintre noi, examenul naţional 

de bacalaureat. Aş dori sincer să-i felicităm să le dorim succes şi multă, multă 

sănătate. Mulţumesc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt alte 

intervenţii? 

 
 

◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 

30.06.2015, pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

      Dragoş  BENEA                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                           Elena Cătălina ZARĂ  
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                                                                                                                                                                    consilier Nicoleta Ciulină 

 

                                                                                                                      

                                                         


