CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi, 10 septembrie 2007, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin (2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată prin Dispoziţia nr. 261 din
07.09.2007 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 domnii consilieri Lungu Tudoriţa, Bogea Angela, Pricopie Corneliu,
Biri Daniela, Tătaru Dan, şi Bunea Cristian.
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 extraordinară, să dau citire ordinii de zi :
1. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare din 31 august 2007.
2. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului şi a contractului individual de muncă
ale directorului Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău.
Iniţiator:dl.Dragoş Benea-preşedinte Cons. jud.Bacău
3. Diverse.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este o şedinţă extraordinară pe care am anticipat-o
din 31 august. Doar aşteptam o confirmare a datei. Este şi o pierdere, şi un câştig, dar,
discutăm la punctul 2.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei din data de 31. 08. 2007 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar al judeţului
Zară Elena Cătălina.
♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42
alin.(5) coroborat cu art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
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republicată, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre aprobare, procesul-verbal
al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus menţionate, rugăm pe
domnul preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei Consiliului
judeţean Bacău din data de 31.08.2007.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Îmi cer scuze că trebuie să intervin, dar lipsesc
anumite discuţii din acest proces-verbal, inclusiv ultima intervenţie a colegei noastre
Oana Chelaru, prin care dumneaei a reuşit să închidă acea discuţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu nu am citit procesul verbal. Am o rugăminte la
dumneavoastră, (se adresează personalului din secretariatul tehnic) în măsura în care
banda vă şi ajută, v-aş ruga să nu cenzuraţi sub nici o formă, pentru că pe mine nu mă
dezavantajează aceste discuţii. Deci vă rog să nu cenzuraţi eventualele reacţii mai puţin
elegante ale unor consilieri. Deci fiecare este responsabil de ce vorbeşte. Treceţi adliteram, ceea ce se discută în şedinţă, repet, în măsura în care banda reuşeşte să vă ajute.
Înseamnă că nu aprobăm procesul verbal. Dacă sunt de substanţă? Eu nu am parcurs
procesul verbal. Deci amânăm procesul-verbal pentru şedinţa ordinară din luna
septembrie. Chiar nu fac din acest lucru ...! După aceea o să spună că am tăiat eu.
♣ D-na Chelaru Oana, consilier: Domnule preşedinte, vina îmi aparţine mie
deoarece nu mi-aţi dat cuvântul în momentul în care am avut intervenţia respectivă şi
poate din cauza asta. Iar dumneavoastră sunteţi liber să decideţi în consecinţă, dacă ăsta
este chiar un motiv. Nu era o intervenţie de fond ca să zic aşa. Era mai mult un soi de
observaţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Amânăm punctul pentru şedinţa din septembrie.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind încetarea raportului şi a contractului individual de muncă ale directorului
Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" 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 Benea Dragoş, preşedinte: Am mai discutat despre acest lucru şi la ultima
şedinţă. Foarte multe nu am să spun. Cu siguranţă mai mult este o pierdere decât un
câştig, dar mă bucură această ascensiune profesională a unuia dintre noi, în speţă
doamna Stratulat, care cel puţin pe mandatul meu, şi sunt convins că şi pe celelalte
mandate a depus o activitate mai mult decât eficientă în folosul imaginii judeţului
Bacău, şi a Complexului Muzeal "Iulian Antonescu". Pe interimat dacă o să mă
împuterniciţi, (eu am vorbit şi cu doamna director), în interimatul de 2-3 luni să fie
doamna Iacobescu, şi să organizăm concursul în cel mai scurt timp posibil. Eu am să am
şi o propunere către reprezentantul Consiliului judeţean, în consiliul de administraţie la
Complexul Muzeal, am înţeles că pentru înscrierea la concurs, condiţiile sunt destul de
restrictive în sensul că trebuie să ai specialitatea de istorie. Aş vrea să deschidem puţin
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această prevedere, poate să aibă şi alte specialităţi management cultural, artă, nu ştiu, dar
nu aş rămâne blocat în această prevedere a regulamentului de organizare şi funcţionare a
Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" .
♣ Dl Vreme Valerian, consilier: În primul rând aş vrea să-i mulţumesc şi eu
doamnei Stratulat. De pe poziţia de membru în consiliul de administraţie, am avut o
colaborare corectă cu ea, am remarcat-o ca un specialist şi un manager bun, este cum aţi
remarcat şi dumneavoastră o pierdere pentru judeţul Bacău, dar este evoluţia din ultimul
timp şi mai ales a carierelor. Vreau să o felicit şi să-i doresc succes în noua funcţie, şi să
nu uite niciodată ceea ce a construit la Bacău. Mulţumesc.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: În numele consilierilor PD vreau să o
felicităm pe doamna director, îi mulţumim pentru activitatea depusă ca director în cadrul
Consiliului judeţean, îi urăm multe, multe succese în noua activitate, ne pare rău că
pleacă din rândul directorilor noştri, ne bucurăm totuşi că pe funcţiile de răspundere dă
şi Bacăul ceva la Iaşi, nu numai Iaşul dă spre Bucureşti, mult succes în noua
dumneavoastră activitate (se aplaudă şi i se înmânează un buchet de flori).
♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Doamna director Lăcrămioara Stratulat, este pe
bună dreptate unul dintre oamenii care se bucură de foarte multă preţuire din partea
noastră, a colegilor şi a colaboratorilor. Am avut prilejul să lucrăm împreună la diverse
proiecte; încă de prin anii 1992 a condus întotdeauna cu multă pricepere, toate proiectele
pe care le-a asumat. Aş reaminti aici ajutorul acordat de domnia sa nu numai instituţiilor
de cultură, dar şi organizaţiilor neguvernamentale, în acest sens ca preşedinte al
Asociaţiei Culturale Ştefan cel Mare, am avut un foarte puternic sprijin din partea
doamnei Stratulat. A organizat concursul de machete pentru edificiul care îl avem în
centrul oraşului dedicat voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt, apoi în finalizarea
lucrărilor de investiţii preluând ştafeta de la domnul Căpitanu. Domnia sa a dovedit a fi
foarte tenace foarte pricepută. În fuziunea celor două instituţii muzeale a avut foarte
mult de lucru şi s-a dovedit a fi un om cu multă iscusinţă şi înţelepciune. Între
intelectualii celor două instituţii au fost multă vreme controverse şi unii credeau că sunt
defavorizaţi, alţii considerau că dimpotrivă grija prea mare arătată de domnia sa
colegilor, care au venit în noua structură, li se dă prea multă atenţie. Cu toate astea,
astăzi, acolo, există o organizaţie sudată, şi mai târziu vreau să cred că doamna
Lăcrămioara Stratulat, va trezi aceeaşi stare de respect şi colaborare în Iaşi. Iaşul este
pentru noi capitala culturală a Moldovei. O felicit în numele colegilor din Asociaţia
Culturală Ştefan cel Mare pentru reuşita de acum, îi urăm mult succes, iar în calitate de
consilier, şi ca fost preşedinte al comisiei de cultură, o felicit pentru tot ce a realizat în
instituţia noastră la Bacău. Îi urez mult succes şi numai bine. Mulţumesc.
♣ Dl Mitocariu Victor, vicepreşedinte: Doresc, să adresez un cuvânt domniilor
voastre, arătând că doamna Stratulat s-a integrat foarte bine în instituţia muzeală, a avut
înaintaşi de la care a putut să ia exemplu, şi va trebui ca cel care urmează, să ţină
ştacheta la aceeaşi înălţime. Dumneaei a desfăşurat o activitate complexă nu numai în
istorie, ci şi în artă, şi în etnografie. Noi fără îndoială, în anii trecuţi când muzeele s-au
unit, am privit unii dintre noi cu o oarecare expectativă, faptul că a luat fiinţă complexul
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muzeal, gândindu-ne că una este secţia, şi altceva instituţia de care ştie şi UNESCO.
Dar instituţiile nu au pierdut nimic, din contra şi-au continuat acele splendide activităţi
cum ar fi tabăra de creaţie de la Tescani, sau acţiunea saloanele Moldovei. Vreau să
spun, şi acest lucru este cel mai important, că uriaşele personalităţi ale vieţii culturale şi
istorice ale României au fost tratate cum se cuvine, şi mă refer aici la exemplaritatea lui
Vasile Pârvan, şi iată va fi o ediţie a simpozionului şi anul acesta. Probabil că doamna
Stratulat va face ceva să fie prezentă şi am ruga-o în sensul acesta. Dar mai ales mă
gândesc la celebrul Iulian Antonescu pe care unii dintre noi l-au cunoscut atât de bine, şi
căruia i se datorează înfiinţarea atâtor muzee, şi căruia i se datorează o înflorire a
muzeisticii româneşti. Mă gândesc că pentru Iulian Antonescu, ar trebui poate, pentru
memoria lui, făcut ceva mai mult decât se face. Probabil că vom colabora fructuos în
continuare. Chiar zilele trecute vreau să vă anunţ, că am trimis o adresă către Ministerul
Culturii, prin care solicitam ca doamna Stratulat să facă parte în continuare din comisia
de apreciere a însemnelor judeţului, municipiului deci în comisia de heraldică.
Dumneaei ne va ajuta destul de mult. Încă odată felicitări, şi considerăm că cele mai
frumoase relaţii între instituţia noastră şi complexul Moldova vor putea fi stabilite în
numele culturii din aceste locuri.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Doamna Stratulat reprezintă pentru instituţia
muzeală o excepţie. Şi această excepţie este, că pentru prima dată la conducerea
muzeului apare o doamnă. Anterior au fost numai bărbaţi. Şi s-a dovedit că poate depăşi
această treaptă care era un monopol al bărbaţilor şi s-a dovedit şi ca un bun bărbat acolo.
Este exigentă, bărbătoasă, nu acceptă orice, am avut şi discuţii contradictorii şi şi-a
susţinut punctele de vedere, şi în multe avea dreptate, şi asta înseamnă că într-adevăr va
putea să îndeplinească o funcţie de manager, pe o treaptă superioară. Sigur că eu aici
spun ceea ce spunea şi înainte domnul preşedinte. Este o pierdere într-adevăr, pentru că
actuala structură de la muzeu, şi asta este opinia mea, nu cred că poate genera un om
acum, cel puţin, la acest nivel. Dar deschiderea şi spre zona artei, pentru că aici este
muzeul de istorie şi arte sau complexul muzeal, în aceste condiţii este posibil să se
găsească soluţii corespunzătoare pentru conducerea acestui complex în viitor. Eu o
felicit pentru activitatea desfăşurată, sunt convins că atunci când Bacăul va fi sub
incidenţa unor manifestări în legătură cu Iaşul, va fi prezentă şi în viitor.
Nemaifiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
♣ D-na Stratulat Lăcrămioara, director, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”:
Domnule preşedinte, domnilor şi doamnelor consilieri, astăzi nu este o zi fericită din
viaţa mea, ci, este mai degrabă o zi tristă pentru că înseamnă o despărţire de
dumneavoastră, dar este o despărţire administrativă, deci eu cu sufletul tot aici rămân,
pentru că sunt la a treia generaţie de băcăuani în familia mea, şi nu aş putea gândi altfel
despre Bacău şi despre judeţul Bacău decât cu sufletul în primul rând. Uneori viaţa ne
oferă şi surprize. Aş vrea să mă înţelegeţi că nu este un gest de trădare. Profesional
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pentru mine înseamnă mai mult acolo. În schimb plec cu fruntea sus pentru că aici miam făcut datoria am avut şi şansa extraordinară să fiu ajutată foarte mult de Consiliul
judeţean. Dacă împreună nu făceam o echipă, nimic din ceea ce este astăzi nu era aşa
cum este. Eu cred că noi ca băcăuani, ne putem lăuda că avem un muzeu modern, şi asta
o spune orice străin care îi calcă pragul. Deci de ce raportez asta la un vizitator străin,
pentru că are o paletă mai mare de a face comparaţii. Avem un muzeu atipic şi un muzeu
care a însemnat o schimbare de mentalitate în ceea ce înseamnă expunere muzeală. Nu
au fost nişte ani prea uşori. De exemplu, eu sunt de 17 ani în muzeu, şi asta ca să vă
faceţi o idee că aici am deschis ochii ca proaspăt absolvent a unei facultăţi de istorie filozofie, aici mi-am luat toate specializările, aici mi-am dat doctoratul, aici am vrut
profesional mereu mai mult. Dar repet, dacă nu găseam înţelegere aici la Consiliul
judeţean, nimic nu puteam să fac. Sigur că a însemnat foarte multă muncă, să-ţi faci o
echipă în spate, de aceea responsabilitatea dumneavoastră este foarte mare, şi să vă
gândiţi foarte bine pe cine am să am ca urmaş. Acum nu mai sunt aceleaşi probleme ca
în anul 1998. În 1998 când am preluat conducerea, era o clădire neterminată, expoziţiile
nu erau făcute, deci practic am luat-o aproape, aproape, de la zero. Erau gata doar două
corpuri de clădire. Asta a fost şi şansa mea să pot schimba lucrurile. Acum este o
instituţie aşezată. Are expoziţii, are un colectiv relativ bine structurat, nu trebuie decât să
conserve ceea ce există, şi să dezvolte mai mult latura aceasta de proiecte, de proiecte cu
finanţare externă, de relaţii externe. Dar în meseria noastră a muzeografilor, depinde
foarte mult cum te afli într-un sistem relaţional, deci noi între noi cum ne împăcăm,
pentru că sunt expoziţii care se mută dintr-o parte în alta de la un muzeu la altul în ţară,
de la un muzeu la altul în străinătate şi ultimul exemplu a fost cel cu Franţa. Deci oricare
din aceste schimburi expoziţionale, înseamnă un plus de imagine pentru judeţul Bacău.
Deci asta va trebui în principal să facă acest director. De aceea contează foarte mult pe
cine alegeţi. Trebuie să fie un om deschis la noutăţi să aibă puterea să meargă înainte.
Astăzi a fost prima mea zi de lucru la noua instituţie. A fost greu, greu, pentru că mă
obişnuiesc foarte greu în altă parte, şi gândul meu era tot aici, mă gândeam cum ajung să
fiu la ora 12,00 prezentă aici, şi iată că mă bucur să fiu alături ultima dată, alături de
dumneavoastră. Nu reuşesc în cuvinte să vă mulţumesc, dar vă rog din suflet, să
consideraţi oricând la Palatul Culturii o uşă deschisă pentru judeţul Bacău, oricând puteţi
să mă vizitaţi, mi-ar face o mare plăcere şi poate m-aş simţi mai puţin singură acolo. O
lungă perioadă de timp o să mă simt singură. Sunt multe probleme. Este o unitate
apreciată de Ministerul Culturii ca o unitate poate chiar cea mai dificilă la ora actuală de
manageriat din România. Deci nu mă duc undeva unde să zic că stau liniştită şi totul este
ok. Sunt multe probleme dar cu voinţă va exista şi putinţă. Mă bucur mult că aţi vorbit
aşa frumos despre mine şi sper ca peste ani, cineva să-şi mai amintească cumva. Noi
suntem trecători oricum. Meseria asta de muzeograf are şanse extraordinare de a lăsa
ceva în urmă. Nu contează că o să-şi amintească un nume sau altul, important este că o
să vadă ceea ce am făcut noi şi ceea ce aţi făcut şi dumneavoastră alături de noi. Eu vă
mulţumesc încă odată, şi sper să mă mai primiţi din când în când şi pe aici.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim frumos, şi reamintesc propunerea
comisiei de cultură de modificarea regulamentului de organizarea şi funcţionarea la
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", tocmai pentru a ne putea apropia şi de câteva
din sugestiile doamnei director. Aţi văzut, s-a vorbit de proiecte, şi m-ar interesa mult ca
viitorii candidaţi la acest post, să aibă ceva de spus în acest domeniu. Mulţumim frumos
şi succes mai departe.
◄ Se trece la punctul Diverse :
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu ar trebui să vă miraţi, că dacă până acum
intervenţiile mele au fost mai mult sau mai puţin inspirate, de data asta eu cred că
intervenţia este mai mult decât necesară. Cu permisiunea dumneavoastră şi a domnului
preşedinte mi-aş permite să vă fac o scurtă radiografie având în vedere că am fost în
week-endul ăsta în zona afectată de potopul de săptămâna trecută, a situaţiei din cele 4
comune afectate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, am o rugăminte. Eu am mai
avut o propunere pe această temă înainte de şedinţă. Vreau să nu fie populistă
intervenţia. Deci competenţele noastre, ale consiliului judeţean pe acea zonă, sunt strict
legate de infrastructura din domeniul public al consiliului judeţean pe drumurile
judeţene, în rest ne bazăm pe Guvernul României şi pe Prefectură, care dealtfel până
acum s-au mişcat destul de ok şi aşteptăm de acolo finanţări. Să nu faceţi propuneri către
Consiliul judeţean pentru că nu le putem realiza, din motive legale.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, eu am cerut permisiunea.
Dacă situaţia unor cetăţeni nu interesează pe Consiliul judeţean...! îmi cer scuze.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu am avut o rugăminte. Domnule consilier eu v-am
întrerupt nu v-am luat cuvântul, am avut o rugăminte la dumneavoastră, sper să vă
continuaţi cuvântul pe ce v-am rugat.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Deci în primul rând sunt grav afectate gospodării
din comunele Podu-Turcului şi Glăvăneşti, locuinţe aflate pe o altitudine mai joasă, pe
Valea Zeletinului. Sunt foarte multe locuinţe, eu am făcut o evaluare dar nu aş vrea să
dau acum nişte cifre pentru că nu aş vrea să se contrazică cu cele ale primăriilor. Am
făcut o evaluare paralelă şi am să super vizez dacă ajutoarele venite de la Guvern, cu
ajutorul dumneavoastră bineînţeles, şi dumneavoastră puteţi, să mergem împreună să
vedem acolo care este situaţia, dacă ajung la cele mai afectate familii şi dacă într-adevăr
se fac pe criterii de necesitate obiective, sau pe alte criterii. Sunt semnale că aleşii locali
de acolo, într-adevăr, ei fac campanie electorală, cei de acolo şi nu noi din Consiliul
judeţean. Revin şi spun că sunt gospodării grav afectate, locuinţe, magazii de cereale,
beciuri, şi aşa mai departe, din satele Dănceni, o parte din Podu-Turcului din satele
Glăvăneşti şi câteva locuinţe din satul Frumuşelu. Drumurile comunale sunt afectate
foarte serios din câte am constatat eu, în comuna Podu-Turcului, sunt drumurile care
leagă satele Hanţa, Giurgioana, Bălăneşti Lehancea de comuna Podu-Turcului, drumul
comunal 45 afectat şi în 2005 eligibil pentru un proiect SAPARD, (avea un coeficient
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de 19 pe o scară la 1/30 atunci publicat şi în monitorul oficial pentru că a fost grav
afectat şi în 2005) dar, deşi au fost şi fonduri pentru co-finanţare, din neglijenţa
autorităţilor de acolo, nu a putut fi reabilitat şi putea primi bani serioşi. Probabil că putea
fi asfaltat atunci la vremea aceea. Acum nu ştiu ce se mai poate face, o să încercăm. La
momentul respectiv, am fost şi cu proiectanţii, s-a făcut studiu de fezabilitate, am fost şi
la Iaşi, dar atunci când cei aleşi de oameni nu se interesează, sau interesează mai puţin
soarta omului, se ajunge în situaţia aceasta şi se pierd fonduri nerambursabile
importante. Drumuri afectate sunt şi în comuna Motoşeni. Nu sunt locuinţe, dar sunt
drumuri comunale grav afectate. Aş specifica aici drumul Gura Crăieşti care trece prin
comuna Motoşeni, Praja ajunge undeva la limită cu judeţul Vaslui unde sunt cratere de
peste 2 m. Satele Praja, şi Fântânele sunt blocate de localitatea Motoşeni, din cauza
acelui crater în punctul Burlug. De asemeni tot în comuna Motoşeni sunt aproape izolate
localităţile Cociu, Chicerea Chetreni. Aş insista puţin pe drumurile comunale din
comuna Dealu-Morii. Acolo există un primar, aflat acum politic într-un partid mai puţin
vizibil, şi de regulă comuna Dealu Morii, trebuie să recunoaştem din această cauză este
puţin neglijată. Haideţi să nu facem oamenii să sufere numai pentru faptul că au decis să
aleagă un om care nu se află în partide importante PNL, PD, PSD. Eu zic că drumurile
comunale din comuna Dealu-Morii sunt foarte grav afectate. Nu sunt locuinţe, pentru că,
fiind o zonă mai agricolă, casele sunt mai departe, şi aş specifica aici satul Neguleşti,
este un sat foarte mare, unde sunt 500-600 de suflete acolo este practic izolat pentru că
este un crater imens acolo de peste 2 m şi oamenii nu pot ajunge spre Dealu Morii. De
asemenea, satele Căhuia, Blaga, sunt de asemenea cu multe, multe cratere, şi 3 poduri
grav avariate. După cum ştim bugetul comunei Dealu Morii este şi mai modest decât al
comunei Podu-Turcului, şi cu atât mai mult, eu v-am adus la cunoştinţă. Dacă noi
Consiliul judeţean nu avem anumite fonduri pentru situaţii de acest gen, sigur că este o
problemă pe care va trebui să o mai discutăm. De ce insist pentru drumurile comunale?
În afară de gospodăriile de care am vorbit, a început campania de toamnă. Recolta şi aşa
modestă care se va obţine anul acesta din cauza secetei, riscă să nu ajungă în hambarele
cetăţenilor, pentru că practic nu au pe unde merge nici căruţele. Trebuie făcut ceva. Este
adevărat că Guvernul trebuie să gestioneze această situaţie, cred că şi noi Consiliul
judeţean trebuie să ne gândim ce ne permite legea, ce putem face în acest sens, legat de
gospodării şi drumurile comunale grav afectate. Probabil că vor trebui sume importante.
Situaţia este mult mai gravă decât în 2005, eu am avut o intervenţie şi în 2005 pentru
zona Glăvăneşti-Podu-Turcului, atunci domnule preşedinte, executivul Consiliului
judeţean a găsit mijloace şi a ajutat comuna Podu-Turcului cu un miliard, şi comuna
Glăvăneşti cu 700 de milioane, şi bănuiesc că şi acum o să fie la fel de receptiv
executivul Consiliului judeţean În Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă probabil că şi
domnul preşedinte, o să aibă un cuvânt important de spus. Sumele trebuie să fie destul
de mari. Din păcate, timpul în care se vor acorda trebuie să fie cât mai scurt, şi de
asemeni modul în care se folosesc aceşti bani trebuie să fie foarte eficient. Ştiu că sunt,
şi nu mă feresc să spun, foarte multe firme, din anturajul puterii care deja şi-au împărţit
lucrările, (este adevărat să le facă), probabil se vor da prin atribuire directă şi atunci nu
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va mai fi nici o problemă, numai că din verificările pe care le-am făcut, (sper să mă înşel
doar dacă proiectantul şi-a schimbat opţiunea) din verificările pe care le-am făcut în
teren pe acele fonduri care s-au dat în 2005, cel puţin anumite sume au fost
necorespunzător cheltuite. Eu chiar o văd ca o deturnare de fonduri, ori au fost folosite
în altă parte, ori s-au cheltuit numai pe hârtie. Una peste alta comunitatea trebuie
ajutată, numai că cei care au greşit în 2005 trebuie să aducă banii înapoi şi să plătească
în faţa legii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La ce poziţii vă referiţi exact domnule consilier? Ca
să verificăm.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Eu îmi aduc aminte că am avut o intervenţie în
anul 2005 şi s-au alocat nişte sume pe Valea Zeletinului, comunele Glăvăneşti şi PoduTurcului. Am făcut verificări, discut cu proiectantul în după-amiaza asta, poate
proiectantul între timp şi-a schimbat opţiunea. Eu m-am consultat şi cu doamna director
Hăineală, şi mi s-a spus că sumele, cele pe care le-am aprobat noi în Consiliul judeţean,
nu pot fi acordate decât în urma unor proiecte. Am contactat imediat un proiectant era
foarte ocupat, dar a mers la insistenţele mele, (îl cunosc mai de mult de fapt este o firmă
de proiectare) a mers într-o duminică a făcut măsurători, (autorităţile locale de atunci nu
aveau timp de făcut măsurători), am făcut nişte măsurători în teren şi am stabilit o
anumită soluţie tehnică. A stabilit proiectantul dar o ştiu şi eu. Aş vrea să nu mă pronunţ
astăzi, vreau mai întâi să verific.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, vă fac o propunere, aruncaţi o
anatemă pe toate inundaţiile din 2005 şi nu este corect. Eu vă rog să aprofundaţi acest
subiect. Dacă aveţi o bănuială, aprofundaţi-l cu Consiliul Local Glăvăneşti şi PoduTurcului care au contractat aceste lucrări, şi de proiectare şi de execuţie. Dacă constataţi
nereguli sau aveţi o bănuială ridicaţi-o în Consiliul judeţean. Deja dumneavoastră aveţi o
informaţie neverificată, spuneţi că urmaţi să o verificaţi, nu este corect domnule
consilier cum puneţi problema vă spun sincer. Aveţi o bănuială, o aruncaţi, şi plecaţi de
la prezumţia de vinovăţie şi nu de nevinovăţie.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu. Am spus că pe jumătate ...!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu sunt convins, că până la şedinţa de la sfârşitul
lunii veţi avea clar acest subiect, şi atunci veţi spune că la Glăvăneşti şi la PoduTurcului s-a furat la inundaţiile din 2005 sau nu s-a furat.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu-i vorba de Podu-Turcului. Am spus PoduTurcului - Glăvăneşti. S-ar putea să fie partea cealaltă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Podu-Turcului Glăvăneşti. Da. Deci verificaţi
domnule consilier şi măsuraţi ce este în contract, nu măsuraţi ce aţi vorbit
dumneavoastră cu proiectantul, că vorbele... Ulterior, posibil, să se fi modificat din
motive obiective. Deci am văzut asemenea situaţii "N', la calamităţile din 2005.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, atunci vă întreb: Este bine ca
noi să dăm un miliard acum 2 ani de zile să se facă un drum, şi acum să ne ducem iar cu
un miliard? Când cu un miliard am putea reabilita 10 sau 20 de case, nu? Adică noi dăm
bani, nu este nici o problemă dar, trebuie să avem şi grijă cum se cheltuiesc aceşti bani.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu spune nimeni să nu avem grijă.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Asta era problema. Dacă eu am greşit, o să-mi cer
scuze, o să văd, dar o să discut astăzi cu proiectantul, şi vă spun că la şedinţa următoare
voi prezenta un raport cu privire la modul în care au fost cheltuiţi aceşti bani.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Solicitaţi pe Legea 544 de la consiliul local să vă
pună la dispoziţie contractul, verificaţi în teren...!?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Exact. Voi solicita situaţia de lucrări, voi solicita
toate lucrările care s-au făcut. Domnule preşedinte, eu am făcut chestiunea asta ca să nu
repetăm experienţa tristă a anului 2005. Ştiţi că era la sfârşitul lunii septembrie şi încă nu
se împărţiseră toate materialele de construcţii la cei afectaţi din zona de pe Valea
Muntelui. Nu poate să spună cineva că situaţia din 2005 a fost gestionată corect. Haideţi
să dăm şi noi o mână de ajutor, pentru că Prefectura s-ar părea că este depăşită de regulă
de asemenea situaţii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Au fost două paliere. Refacerea infrastructurii şi
refacerea locuinţelor. De refacerea locuinţelor, Consiliul judeţean chiar nu s-a ocupat
sub nici o formă. De refacerea infrastructurii chiar ne-am ocupat. Şi ştiţi bine că toate
sumele care treceau prin Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, am insistat să
treacă şi prin Consiliul judeţean, astfel încât să le vedeţi la ce consilii locale au mers, pe
ce obiective ale Consiliului judeţean ce obiective ale Consiliilor locale. A fost mai mult
decât transparentă acea acţiune şi pot fi verificate. Dar pe acel palier de refacere a
locuinţelor nu am fost implicaţi...,! nici o problemă.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: În situaţia de faţă eu aş avea o părere dacă este
cineva dispus să o asculte. Să dăm materiale de construcţii direct la familiile afectate. Cu
acele firme care vin şi construiesc case tip, până se împart până se hotărăsc ei care cum
îşi împart lucrările, ajungem la Crăciun şi oamenii tot nerezolvaţi sunt.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: S-a făcut şi aşa dar a fost o experienţă tristă. Au
început să-şi vândă materialele.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Noi ştim ce a fost. Mergem dăm cât dăm la fiecare
în parte pe semnătură. Adică cine o să dea! Noi trebuie doar să super-vizăm. Şi pentru că
tot ne-aţi spus că noi nu avem atribuţii, aş mai avea o foarte scurtă interpelare. Domnule
preşedinte eu, poate o s-o credeţi populistă. Vă spun sincer dacă cineva mă crede, nu am
vrut să fie populism. Miercuri la ora 15,00 am sunat la Consiliul judeţean, pentru că
maşina mea este în reparaţie (prin grija unor prieteni, aflaţi la un partid cu care am fost
în alianţă), acum este în reparaţie.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Partidul ?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu. Sunt nişte reprezentanţi de la Partidul Naţional
Liberal aflaţi prin zona Podu-Turcului - Glăvăneşti. Aşa înţeleg ei să facă politică, bine,
încurajaţi de cei de la Bacău este adevărat ca să facem o paranteză mai mare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da ştiu ce vreau să-mi spuneţi. Să vă spun ceva.
Ştiu 7-8 consilieri din această sală care au fost 2-3 zile acolo în acea zonă şi nu au luat
cuvântul.
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu asta este problema domnule preşedinte. Eu am
solicitat miercuri o maşină. Nu am solicitat niciodată, şi sper să nu mai fie situaţii de
genul acesta să mai solicit, măcar maşina mea să fie bună. Mi s-a promis joi nu mi s-a
dat nici joi. Poate nu au fost disponibile.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, staţi puţin. Chiar mă iritaţi.
Cine va promis maşină ? Pe cine aţi sunat miercuri? cine va promis pentru joi? Aţi fost
la mine joi şi v-am spus că nu, că merg eu atunci în zonă. V-am promis eu maşină
dumneavoastră?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu. Am vorbit cu doamna Bogea. Îmi pare rău că
dumneaei nu este aici. Dumneaei pe de altă parte a fost foarte receptivă ori de câte ori
am apelat. Probabil, într-adevăr nu a fost disponibile.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte. În mod obiectiv.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Tocmai asta am vrut să spun. Dacă parcul auto este
insuficient.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este absolut insuficient. Din 6 maşini merg 5.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Eu voiam să vă ajut. Haideţi să propunem să mai
luăm o maşină două, de teren, pentru situaţii de urgenţă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt propuneri făcute staţi liniştit, şi la
Parlament...!
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Păi asta am vrut. Să vă ajut, nu să vă critic.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumesc.
♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Am să fiu foarte scurt. Vreau să vă spun că am fost cu
domnul senator Mardare sâmbătă acolo, m-am întâlnit şi cu domnul Enăşoae, era cu
domnul deputat Palăr. Nu am vrut să iau cuvântul dintr-un motiv foarte simplu, pentru
Consiliul judeţean, şi dumneavoastră ştiţi exact situaţia în zonă. şi nu avea rost să vă
încarc eu memoria cu alte chestiuni care de fapt le cunoaşteţi. A doua problemă. Dacă
tot vrem să facem ceva, şi eu apelez la dumneavoastră domnule preşedinte, să facem o
chestiune de solidaritate, în sensul că firmele care au lucrat şi în special la drumurile
judeţene, să abordăm un pic drumurile comunale principale, care sunt într-adevăr
distruse, au cratere efectiv de pământ, în zona în care a săpat apa, să apelăm la
solidaritatea acestor firme de construcţii, măcar până vin banii de la guvern, şi reuşesc
consiliile locale să facă o rectificare de buget să lucreze pe acele drumuri comunale să le
balasteze să le reabiliteze un pic. Acum să facem un gest de solidaritate pe principalele
drumuri comunale.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu noi îl facem? Constructorii.
♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Constructorii, să facă un gest de solidaritate faţă de
noi, şi să salvăm un pic până începem lucrările adevărate. Vă mulţumesc.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: În legătură cu cele afirmate de domnul Mihăilă aici,
îl asigur că nu am fost în campanie electorală şi nu voi fi contracandidatul dânsului la
primăria Podu-Turcului. Deci din acest punct de vedere nu am fost să fac nici un fel de
campanie electorală. Am discutat cu oameni, cu oameni necăjiţi, cum pot fi ajutaţi şi aşa
mai departe. Eu nu cred că nu trebuie să invocăm asemenea lucruri în Consiliul judeţean,
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ci trebuie aşa cum spunea şi domnul Floroiu, trebuie o solidaritate pentru că indiferent
de formaţiunea pe care o reprezinţi, oamenii aceia tot necăjiţi sunt şi situaţia este aşa
cum este, şi trebuie să ne gândim ce putem face din acest punct de vedere. De aceea
toate problemele pe care le-am ridicat sunt obiective. Dar legat de această problemă cu
campanie şi nu mai ştiu eu ce, dânsul poate să facă, pentru că oamenii de acolo ştiu că
este consilier PD. De mine nu ştia nimeni pentru că nu am spus la nimeni. Nu m-am dus
la om acasă şi să spun că vezi că sunt consilier PNL. De aceea nu a fost problema unei
campanii electorale. La necăjiţii cei de acolo care sunt şi de la Glăvăneşti şi de la PoduTurcului, să ne ducem acum şi să adăugăm un element politic, mi s-ar părea grotesc
chiar. De aceea cel puţin în ce mă priveşte, şi cu cine am fost nu am făcut acest lucru.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnilor consilieri, nu-mi rămâne decât să fac un
apel la dumneavoastră să implicăm cât mai puţin politicul, mai ales în perioada imediat
următoare. Să fim o tribună administrativă şi nu o tribună politică. Riscăm, şi vorbesc
prin prisma ultimei şedinţe de Consiliu judeţean şi chiar şi prin aceasta dacă vreţi, să
devenim mai mult o tribună politică decât administrativă, este grav, şi ar fi păcat. Vă
spun că am văzut 7-8 consilieri pe teren în acele zile, cred că mai mult de 2/3 din acest
Consiliu judeţean ştiu ce s-a întâmplat acolo la nivel de statistică, de date de cifre, nu leaţi oferit nici o noutate, toată lumea ştie ce s-a întâmplat acolo, trebuie să vedem
împreună cu Prefectura şi Guvernul României cum vom gestiona această situaţie cu toţii
inclusiv Consiliul judeţean. Nu s-a dat nimeni la o parte. Am zis strict, ba mai mult de
atât vă spun, că am şi discutat, pe obiectivele judeţene, în speţă drumurile judeţene care
au fost calamitate, vom interveni imediat, fără să aşteptăm un sprijin al guvernului
pentru că nu sunt de dimensiunile celor din 2005 şi putem. Acum înţeleg că putem face
din resursele noastre. Refacerea locuinţelor şi ajutorarea celor sinistraţi, trebuie să ne
adresăm guvernului. Şi drumurile comunale care într-adevăr au fost afectate serios şi
posibilităţile de finanţare pentru aceste obiective din partea ordonatorului principal de
credite pe drumuri comunale care sunt consiliile locale respective, sunt foarte mici.Şi
acolo într-adevăr trebuie intervenit. Dar în rest informarea pe ce s-a întâmplat săptămâna
trecută miercuri şi joi, cred că o are fiecare dintre noi. Mulţumesc frumos.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Elena Cătălina ZARĂ

Dragoş BENEA

C.D./C.N./1ex
11

