CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 16.12.2015, 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.361 din 11.12.2015 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 34 absentând motivat,
domnul consilier Căsăneanu Gabriel, doamna consilier Lucaş Mariana şi doamna
consilier Şotcan Theodora.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Şedinţa are loc în Amfiteatrul Maternităţii din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău.
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.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 23.11.2015;
2. Raport de activitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău pentru anul 2015;
Prezintă: dl.Adrian Popa –manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi
obiectivului „Lucrări RK corp C11 (Clădire ateliere) pentru Laborator
medicină legală – Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Bacău în vederea realizării proiectului „Nu deveni o victimă /
Alege să nu devii infractor”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.151/2012 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse
agricole pentru anul 2016, în judeţul Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Este domnul director al Camerei Agricole? A, un reprezentant? OK. Acest proiect
a fost pus pe ordinea de zi, nu l-am semnat şi să vă pregătiţi bine pentru acest
proiect, pentru fundamentarea lui şi consecinţele lui, pentru că noi am mai avut
asemenea proiecte pe ordinea de zi, le aprobăm dar, pe calculele dumneavoastră
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se întâmplă ceva în relaţia între fermier şi oameni iar, dumneavoastră, trebuie să
ne spuneţi cât de bine aţi fundamentat, cât de corect aţi fundamentat, pentru că
iarăşi Consiliul judeţean este incorect interfaţă în această problemă. Să aprobaţi
dumneavoastră, nu ştiu de ce mai trebuie şi aprobarea noastră!? Probabil că aşa
scrie în lege. Dar cu atât mai mult noi trebuie să facem în deplină cunoştinţă de
cauză şi să ne explicaţi şi riscurile care rezidă din aceste preţuri. O să vă pun
întrebările respective cănd ajungem să discutăm proiectul.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Bacău,
precum şi repartizarea pe U.A.T. a cotelor defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la
Serviciul Public Judeţean de Promovare a Turismului şi Coordonarea
Activităţii de Salvamont Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul
de finanţare nr.4715/30.09.2015 privind proiectul „Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR
ANESTIN BACĂU”
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor
operatori de transport rutier;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de transport public
de persoane pe traseul judeţean nr.30 Bacău-Narcisa-Luizi Călugăra;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. 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

13.Diverse.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din 23 noiembrie 2015.
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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.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am omis să vă dau o veste bună,
dumneavoastră şi celor care călătoresc spre vestul judeţului, că de vineri 18
decembrie 2015, podul de la Oituz, (în urmă cu un an vă anunţam semnarea
contractului pentru podul de la Oituz cu societatea FREYROM de către
CNADNR). De vineri se ridică semafoarele şi se circulă liber ca tonaj pe podul de
la Oituz. Am mai spus, cred că acel obiectiv este foarte important pentru mediul de
afaceri din Bacău, pentru mediul de afaceri din acea zonă, pentru cei care
comunică pe ruta Bacău-Braşov, Bacău-vest, chiar dacă este mai puţin vizibil
pentru cetăţenii municipiului Bacău sau cetăţenii judeţului Bacău, este importantă
această informaţie, la fel cum este foarte important de spus, că deşi lucrările la
acest pod au început undeva în anul 2006-2007, fundamentările pentru realizarea
acestui obiectiv de către Ministerul Transporturilor s-au început undeva prin 20062007 şi abia în noiembrie 2014 s-a semnat contractul şi au început lucrările. S-au
finalizat într-un an şi bine că de acum încolo pe relaţia Bacău–Braşov, nu mai
există restricţii de tonaj şi este o veste importantă, care trebuie bifată şi trebuie
trecută la veştile bune chiar dacă uneori ele sunt mai puţin mediatizate.
◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi
dă cuvântul domnului manager Popa Adrian pentru a prezenta Raportul de
activitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău pentru anul 2015;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul manager Popa, am înţeles că este un
material filmat pregătit, vă rog să îl porniţi, după care o scurtă prezentare din
partea dumneavoastră şi întrebări din partea consilierilor sau a celor invitaţi la
şedinţă. Vă mărturisesc de la început că nu am văzut acest material!
Se prezintă raportul de activitate video.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mi-ar face plăcere să fie păreri generale dar
nu sunt generale fiind întocmit de conducerea spitalului evident că sunt lovite de
subiectivism doar părerea a 3–4 oameni şi nu putem caracteriza părerea despre
spitalul județean sau serviciile spitalului județean, prin părerea a 3-4 oameni fie ei
aleşi aliatoriu. Deci minus acele teste. Eu cred că acuratețea materialului este de
semnalat, a parcurs rapid tot ceea ce au făcut oamenii de aici cu sprijinul nostru şi
cu sprijinul Ministerului Sănătății. Şi acum întrebări din partea dumneavoastră visa-vis de domnul manager.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Domnule preşedinte, eu voiam să fiu a cincea
persoană care mă înscriu pe film. Recent am avut ocazia să fiu pacientul acestui
spital, unde, sincer vă spun, m-am bucurat de modul în care a relaționat personalul
medical. De asemenea, de condițiile create aici, ba mai mult, acum 3-4 luni iarăşi
am umblat prin spital nu pentru mine, ci pentru altcineva şi condițiile într-adevăr
erau bune dar nu le cunoşteam în profunzime. Am rămas profund impresionat şi de
acele săli sau sală de aşteptare, unde dintr-o curte interioară s-a găsit o folosință
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extraordinară şi civilizată. Iar doamna care spunea din prezentarea filmului că este
model american eu o susţin. Aşa este. Este adevărat, mai sunt multe de făcut, de ce
nu şi mai ales în ceea ce priveşte relaționarea cu personalul doritor de consultații,
tratamente, ş.a.m.d. Modul în care se face accesul în spital, este o planificare foarte
bine făcută, este adevărat. Dar suntem puşi în situații diferite când la ora 18,00,
19,00 dacă trebuie să intru să văd o cunoştință, să stau de vorbă cu dânsa, ar
trebui găsită o soluţie de către domnul manager şi conducerea spitalului, în aşa fel
încât accesul în spital să fie la nivelul condițiilor create, să fie şi această cerință
soluționată. De asemenea, îmi permit în final, să fac o propunere legată de lucrarea
la care am asistat acum o jumătate de oră înainte, adică radioterapia. Eu zic că e
bine să intre în grija noastră, a consiliului județean, astfel să avem două activităţi
pe an de analiză la locul de muncă şi aici putem găsi mult mai uşor soluții. De
asemenea, mă gândesc, că ar fi bine, legat de această lucrare, de această investiție,
ca lunar, sau cu o frecvență pe care o putem noi hotărî aici, dar eu o văd lunar,
managerul să prezinte o informare în plenul consiliului județean, cu privire la
stadiul lucrărilor, ca noi împreună cu dumneavoastră, domnule preşedinte,
vicepreşedinți, să acționăm astfel încât să nu avem surprize, ca termenul pe care
dumneavoastră l-ați spus la deschidere să fie realizat. Mulțumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulțumesc şi eu. Eu o singură obiecție am.
Vis-a-vis de Statele Unite ale Americii, eu dacă eram managerul Adrian Popa, aş
fi scos acest pasaj. Nu poți să spui că te apropii… nu se apropie Europa de Statele
Unite ale Americii. Eu nu vorbesc din trăite, eu vorbesc din citite ca să nu
speculeze cineva pe acest subiect, nu putem spune că o clinică din nord–est, din
cea mai săracă regiune a Europei, se apropie de una din S.U.A. Acel test nu avea
ce căuta acolo, dar e părerea cetățeanului, nu o contest dar, măcar atâta pot şi eu să
afirm, dar este profund incorect şi poate fi catalogat şi altfel. Sigur, eu vreau să
profit şi de prezența membrilor Consiliului de Administrație prezenți aici, noi
asigurăm conducerea spitalului județean, noi consiliul județean, factorul politic
administrativ dacă pot să spun aşa, îi asigurăm de susținerea noastră la finanțări şi
la cofinanțări pe dotări şi pe investiții, în schimb şi dânşii trebuie să ne asigure de o
altă componentă importantă la Spitalul Județean de Urgență şi sigur nu depinde de
6 – 7 oameni şi oricât ar fi ei de bună credință şi oricât de multe pârghii ar căuta
au şi ei posibilități limitate de a schimba rapid comunicarea dintre tot ce înseamnă
personalul de la Spitalul Județean de Urgență şi pacienți, pentru că ne place sau nu
ne place, oricâte investiții am face, dacă pacientul este tratat cu indiferență, mai
rău, dacă este jignit, dacă este lăsat să aştepte în mod nejustificat, dacă i se
vorbeşte în „dorul lelii” evident că investițiile, nu numai că trec în plan secund, nu
se mai văd. Aicea, probabil că dacă am măsura percepția tuturor băcăuanilor vis-avis de actul medical şi Spitalul Județean de Urgență, s-ar putea să nu fim atât de
mulțumiți ca domnii din finalul materialului, dar la fel de bine, este foarte adevărat
că nimeni din consilierii județeni şi nimeni din consiliul județean, nu poate, nu are
pârghiile legale, să intervină în acest proces de adaptare dacă pot să spun aşa, a
resursei umane de la Spitalul Județean de Urgență. Câți salariați sunteți, domnule
manager?
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Aproape două mii de oameni.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, aproape două mii de oameni, noi nu
putem influența comunicarea cu restul de zece mii de oameni care intră în contact
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cu această instituție. Două sute de mii de oameni anual, zeci de mii de oameni
lunar, trimestrial, mii de băcăuani, noi nu putem, nu avem pârghii legale şi nu
avem nici timpul practic să facem acest lucru şi nici căderea să explicăm cuiva de
aici, asistenți, medici, ce să facă, cum să facă, cum să vorbească dar, e o
componentă şi sunt convins că se lucrează la ea, poate mai timid, poate mai cu
regulamente şi este corect să lucreze cu regulamente de ordine interioară şi cu
chestiuni specifice breslei medicale. Dar să ştiți că e important şi acest lucru, mă
adresez şi conducerii şi Consiliului de Administrație. Nu o fac în mod populist, nu
o fac acum la final de an, o fac, am făcut-o de fiecare dată de la tribuna consiliului
județean, nu putem interveni în această relație, putem interveni la investiții, la
dotări, dar relația pacient – personal medical, este una în care nu putem interveni
şi uneori suntem noi taxați, chiar dacă în mod eronat, suntem taxați de persoane
neinformate sau nu foarte bine informate. Asta este rugămintea mea, doleanța mea
şi solicitarea mea principală, către tot ce înseamnă conducere a Spitalului Județean
de Urgență, ca să nu mă adresez la două mii de salariați ci, doar conducerii şi cred
că sunt în asentimentul tuturor consilierilor județeni. Nu cred că spun un element
de noutate şi mai este o componentă aici, s-ar putea să fie 1.900 de oameni extrem
de pozitivi şi extrem de deschişi, fără probleme de comunicare, dar este suficient 2,
3, 10, 20, 50 şi munca celorlalți, să fie pusă în umbră şi bineânţeles şi eforturile pe
care le face consiliul județean şi Ministerul Sănătății. Vreau să se lucreze mai mult
pe acest palier ca să spun aşa.
♣ Dl Şova Sorin, consilier: Bună ziua. Prezentarea dumneavoastră pare să fi
lămurit cel puțin celor care sunt în sală, câteva aspecte şi întrebarea pentru domnul
manager Popa: Dacă finalizarea dotării spitalului cu acest RMN va fi la finalul
anului viitor sau la începutul anului viitor şi dacă aveți specialişti pentru citirea
diagnosticelor date de acest aparat performant? Vă întreb acest lucru pentru că
frecventez astfel de aparate. Vă mulțumesc.
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Sigur, spitalul județean are o secție de
radiologie cu medici specializați pentru a lucra pe un astfel de aparat. Există, deci
avem specialişti, iar procedura de achiziție sperăm s-o terminăm nu la sfârşitul
anului viitor, ci chiar la începutul anului. Sper să ne prindă primul trimestru cu
aparatul în curte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când?
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Primul trimestru al anului 2016.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: E musai ca achiziția să se finalizeze. Practic
ce spune domnul manager, dacă vine mai târziu de 15 mai, acest aparat s-ar putea
să stagneze lucrarea în sine, nu?
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Da, fiindcă RMN-ul e legat de CT şi este
aceiaşi procedură de licitație cu CT de la radioterapie şi atunci întârzierea
procedurii de achiziție ar putea pune în pericol sau ar putea pune în întârziere
lucrările de la radioterapie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, da, asta sperăm, să nu avem timpi morți
din cauza achiziției de la aceste aparate care sunt la pachet tocmai ca să nu facem
două achiziții separate. Când este deschiderea ofertelor?
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Deschiderea ofertelor este pe 13 ianuarie
sau 14 ianuarie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Inițial trebuia să fie acum în decembrie.
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♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Inițial trebuia să fie pe 21 decembrie, a fost
o contestație de la CNSC, s-au lămurit, în schimb va trebui mărit un pic termenul
pentru depunerea ofertelor, că aşa este legal, termenul s-a devansat pentru 14
ianuarie, să sperăm că lucrurile vor merge corect. Dacă ele vor merge într-un ritm
pe care noi îl anticipăm, practic la sfârşitul lunii ianuarie, ar trebui să avem
contractul semnat cu un termen de livrare de o lună, două, maxim.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Funcție de ce oferte avem la licitație.
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: De cine vine, deci luna martie, este un
termen cât se poate de corect.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Atenție, poate să întrebe cineva de ce n-ați
început licitația mai repede. Până nu se semnau contractele de execuție (vorbesc de
CT) pentru acest obiectiv, era anapoda să lansezi licitația pentru CT iar, RMN-ul
este o consecință a vizitei domnului Bănicioiu de la finalul lunii august. RMN-ul
nu l-am avut aprobat mai devreme de 1 septembrie şi în septembrie am lansat
procedurile. Avem experiență cu licitații care au durat şi 45–50 de zile, dar avem
şi licitații care au durat 2 ani. Aşa că eu sper, să fim în prima categorie cu licitație
scurtă, sau cu o contestație care să se judece rapid. Aici este importantă şi comisia
de licitație, că trebuie să ia decizia corectă, care ulterior să fie confirmată de CNSC
sau instanță. Încă responsabilitatea apasă pe umerii comisiei de licitație. Sunt bune
aceste întrebări, pentru că vedeţi, completează toate informațiile legate de acest
obiectiv. Sigur că dacă licitația la CT, e o variantă, dacă licitaţia la CT se
prelungeşte dincolo de 1 iunie din cvarii motive, atunci va stagna şi investiția.
Doamne fereşte, este o variantă pesimistă, nici nu vreau să o iau în calcul. Refuz să
o gândesc.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Domnule preşedinte, stimați colegi, vă salut.
Am vizionat împreună cu dumneavoastră materialul şi am constatat că s-au realizat
multe investiții, dotări cu aparate de tehnică medicală, dar dumneavoastră domnule
preşedinte, sigur că ați amintit şi de această dată de această investiție a spitalului
municipal şi consider că este oportun să mai vin cu nişte clarități. Nu putem vorbi
de spitalul județean de această dată, fără să ținem cont că într-un viitor apropiat şi
cred eu, că în 2016 către jumătatea anului 2016, va fi finalizată această investiție,
spitalul municipal. V-aş ruga respectuos să nu dăm impresia că această investiție
este abandonată. În 2012 s-au cumpărat peste 100 de tipuri de echipamente
medicale, aparatură modernă în valoare de aproximativ 10 milione de lei, pentru
acest spital. Aparatele, din cunoştințele pe care le am, sunt în siguranță, în condiții
optime de temperatură şi umiditate. Poate fi depăşit moral, tehnic, această
aparatură în câțiva ani, dar asta nu înseamnă că electronic aceste soft-uri nu se pot
schimba, sau actualiza. Tot din cunoştințele pe care le am, vă pot spune că doar
RMN-ul despre care dumneavoastră aminteați în această discuție, este conectat la
tensiunea electrică deoarece această aparatură necesită o răcire permanentă. El va
fi pus în funcțiune. De remarcat este faptul că termenul de garanție a aparaturii
medicale de la acest spital, curge de la darea spitalului în folosință şi nu de la data
vânzării – cumpărării acestei aparaturi. Firma vânzătoare pune aparatura în
funcțiune. Haideți să vă reamintesc că Primăria Bacău, a reziliat în august 2015
contractul de execuție a lucrărilor de la acest spital şi ele au fost sistate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Asta înseamnă că nu sunt abandonate
lucrările, asta înseamnă că se lucrează.
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♣ Dl Marcu Costică, consilier: Vin acum cu o completare, firma
constructoare este în insolvență încă de la sfârşitul anului 2014.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu sunt abandonate lucrările, se lucrează.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: În ce condiții se lucrează? Lucările rămase
neexecutate, vor fi obiectul unor noi licitații după ce stadiile lucrărilor vor fi
expertizate tehnic şi vor fi predate primăriei. Sunt în perioada de expertizare, vă
pot spune că la această dată, unele lucrări care prezintă anumite inconveniențe, nu
au fost executate de bună calitate, ele sunt îmbunătățite, nu se predă spitalul până
când aceste lucrări nu vor fi aduse la zi, la standarde de către firma constructoare.
Se va organiza o licitație, sunt bugetate activitățile, haideți să ne gândim şi să fim
şi optimişti pentru că acest spital, ori va fi un spital municipal de sine stătător, ori
va fi un pavilion al spitalului județean, dar nu înseamnă că la această dată îl putem
abandona. Eu vă mulțumesc şi vreau să aveți încredere că va fi un edificiu
interesant în curtea spitalului județean. Mulțumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi eu vă mulțumesc dar, cu tot respectul
vreau să încercăm să fim şi obiectivi şi principiali şi corecți cu cei care ne ascultă
sau ne văd prin intermediul mass-mediei. Ştiți bine, eu am pomenit de acest şantier
acum, în treacăt şi n-am insistat şi ştiți bine că am informațiile, am cred şi căderea,
am şi susținut alocarea terenului în 2006, când o majoritate a CJ-ului nu vroia, am
informațiile şi am căderea să insist mai mult pe acest subiect şi nu am făcut-o
niciodată şi nici n-o s-o fac şi nici nu vreau să fiu împins de la spate pe această
colaborare spitalul județean – spitalul municipal, pentru că am spus-o de foarte
multe ori, dumneavoastră nu faceți decât să-mi mai oferiți încă o dată prilejul,…
am spus-o de foarte multe ori că nu pot exista cele două entități separat ci, doar
împreună, cum se va chema, asocierea Holding vom vedea la momentul respectiv.
Problema este domnule consilier, că momentul acela, respectiv, n-o să-l ştiți nici
măcar dumneavoastră, chiar dacă lucrările nu sunt abandonate. Am înțeles
explicațiile, eu încerc să fiu cât mai corect în comunicare, chiar şi elegant şi
dumneavoastră,…este problema dumneavoastră, dacă le spuneți la băcăuani că acel
şantier nu este abandonat. Ştiți cum e, cât suntem de rupți de realitate, uneori
depinde de noi, nu de oameni, sau cât suntem de ridicoli. Păcat că vreți să salvați
nişte aparențe, să salvați ineficiența unora, este păcat acest lucru. Eu nu am spus că
am vorbit în trecere de acest obiectiv, dar dacă dumneavoastră vreți să spuneți
băcăuanilor că nu este abandonat, este foarte bine, este părerea dumneavoastră,
dacă dumneavoastră spuneți că aceste aparate sunt în stare de funcționare deşi, au
fost achiziționate în urmă cu 7 – 8 ani, deşi ele stau într-o hală undeva în custodie,
domnule consilier. Faptul că, garanția la ele va curge din momentul în care nu ştiu
ce spuneți dumneavoastră, nu ele sunt plătite din 2007, 2008, 2009 zac undeva în
custodie în nişte hale şi dumneavoastră vă spun eu, că şi un Mecedes dacă îl lăsați
într-un garaj 7 ani s-ar putea să aveți surpriza să nu pornească după 7 ani. Îmi cer
scuze de la firma Mercedes. Despre asta vorbim. Eu nu am pomenit aceste lucruri,
dumneavoastră m-ați scos din vizuină, dacă pot să spun aşa, este problema
dumneavoastră şi a celor care vă dau aceste texte. Nici o problemă, spuneți-le clar
la băcăuani, că la spitalul municipal se lucrează şi că nu este un proiect abandonat.
Eu v-am spus rezumând, am spus că vă place sau nu vă place, în mijlocul
ansamblului de la spitalul județean de urgență, toate circuitele şi fluxurile sunt
încurcate de acel şantier ceea ce e perfect adevărat. Duceți-vă înspre UPU şi veți
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vedea ce se întâmplă în zona Spitalului municipal şi a şantierului de la Spitalul
municipal! Nu puteți nega acest lucru şi vis-a-vis de aparate este problema
dumneavoastră dacă acele aparate şi RMN-ul de care v-am pomenit eu, nu ştiu
cum aveți inabilitatea de a-mi ridica aşa uşor mingea la fileu. Noi nu am putut lua
un RMN până acum domnule consilier, v-au spus-o toți şi opinia publică şi ziarişti
şi toți, că fiecare județ la nivel național are câte un RMN şi Bacăul are unul, numai
că stă în garaj, nu stă la dispoziția băcăuanilor la Spitalul Județean de Urgență.
Bănicioiu a înțeles şi a dat al doilea RMN, a aprobat licitația pentru al doilea RMN,
suntem în procedura de licitație niciunul din ceilalți miniştri de până acum, n-a
înțeles că avem un RMN în garaj şi băcăuanii îşi fac toate investigațiile pe care le
presupune un RMN, le fac în mediul privat domnule consilier! Dacă
dumneavoastră le spuneți băcăuanilor că ar fi putut face 7 ani RMN la Spitalul
municipal sau județean, spuneți-le dumneavoastră, eu nu nu pot să le spun, eu pot
să le spun că dacă se finalizează achiziția, din luna martie sau aprilie, vor putea
face RMN-ul la Spitalul județean şi nu vor mai merge la alte instituții private.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Eu le-aş spune băcăuanilor, că un singur
RMN este insuficient, iar cu două cred că am intra în normalitate. Domnule
preşedinte, parcă am mai avut un eşec şi la Aeroport iar, dumneavoastră ați fost
atunci indignat. Sunt nişte cauze obiective iar firma a intrat în insolvență, ce să
facem noi?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poftim? Să nu spunem că nu-i abandonat.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Toată lumea crede.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, să nu creadă. Deci, noi spunem că se
lucrează iar, dumneavoastră spuneți că e abandonat.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: De ce?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier nu amestecați subiectele
şi o să detaliez în luna ianuarie şi subiectul cu Aeroportul. Aeroportul a funcționat,
a avut trafic, cel mai mare trafic pe zona Moldovei, cu 6000 de pasageri peste Iaşi.
În ultimii 6 ani cumulat, a funcționat şi dumneavoastră vi se pare că nu
funcționează şi la Aeroport au început investițiile iar, concesionarea am spus clar,
că este un eşec. Eu ştiu să-mi asum şi erorile şi eşecurile dar nu faceți paralele din
astea simpliste pentru că nu ține. Spitalul municipal e un obiectiv care a avut atâtea
moaşe că acum nu se lucrează. În consecință, ce tot atâta îmi spuneți mie, spunețile băcăuanilor că nu se lucrează la Spitalul municipal şi dacă dumneavoastră vă
place ce se întâmplă acolo, este treaba dumneavoastră şi dacă există RMN la
Spitalul municipal, spuneți dumneavoastră eu nu spun. Eu spun că va fi a Spitalului
județean unul.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi, aş avea
de spus ceva la informare cu privire la Spitalul județean, sigur că sunt evidente, cât
se poate de evidente, progresele făcute şi acumulările în planul dotării, a
modernizării, a achiziționării şi componenta aceasta, care cu siguranță are legătură
cu creşterea calității serviciului medical. E un film pic cosmetizat, puțin
cosmetizat, ca orice film făcut de cel care conduce, pentru că sunt sigur, că rămân
foarte multe lucruri care se pot rezolva în continuare. Aş fi vrut ca acest material
să-l am înainte de şedință, pentru că poate aş fi avut inspirația să vizitez secția de
cardiologie pe care am vizitat-o acum un an şi care era un dezastru, poate că acum
lucrurile stau altfel dar per ansamblu lucrurile sunt clar în schimbare. Ceea ce
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vreau eu să spun, are legătură cu o componentă care este după părerea mea, la fel
de importantă dacă nu cumva mai importantă decât aceea din dotare pentru că
dotarea se poate face pur şi simplu cu bani, cu gândirea proiectantului, sigur şi cu a
specialistului din domeniul medical, partea cealaltă a serviciului medical, ca să fie
de calitate, are legătură cu personalul, cu profesionistul care are contact cu
bolnavul şi care exploatează şi aparatura respectivă. Cred că aici începând cu 2016
când ar trebui să fie cu un obiectiv cât se poate de bine conturat în această direcție
pentru că aici ar trebui să discutăm despre proceduri. Nu ştiu dacă spitalul are
proceduri, nu mă refer la protocoale, mă refer la proceduri pentru că eu am asistat
la o situație total neplăcută, situație în care eu am pus întrebarea: dacă cei care sunt
implicați, ştiu ce au fiecare de făcut în astfel de situații - situația respectivă. Putem
să discutăm şi despre obiective care se stabilesc inclusiv managerului şi a celorlalți
care lucrează, care coordonează activitatea spitalului pe această nişă, sunt sigur că
spitalul are şi un audit intern, care poate să primească teme vis-a-vis de calitatea
actului medical din perspectiva medicului, a asistentului, a femeii de serviciu
ş.a.m.d. Cred că fără această componență – degeaba discutăm despre clădiri,
aparatră, ş.a.m.d. pentru că dacă va lipsi întotdeauna actul medical, spitalul va fi
necorespunzător. Vă mulțumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu ca să fiu foarte explicit cum am încercat
să fiu şi cu domnul Marcu, nu am ce comenta şi să ştiți că nu prea rămân dator cu
microfonul în mână, nu am ce comenta la intervenția domnului Olaru, este absolut
pertinentă şi cred că secția de cardiologie trebuie să fie în obiectivul nostru. Acest
material este unul omagial, este unul care prezintă realizările şi proiectele sunt
minusuri în continuare la condițiile de la cardiologie, care trebuie discutate pe
unitate. Înțeleg că avem un proiect la CNI pentru modernizarea pavilionului central
al spitalului vechi, mai sunt zone în Spitalul județean, unde lucrurile trebuie
îndreptate aşa cum am făcut şi până acum, iar cu a doua parte a intervenției eu nu
pot să spun decât că subscriu sută la sută dar, acest obiectiv, noi doar îl putem
trasa, nu-l mai putem influența ca până acum, ca cele legate de investiții.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Domnule preşedinte, permiteți-mi să fac o
completare. Putem să-l influențăm după părerea mea, stabilind nişte targheturi,
nişte obligații, pe care managerul ar trebui să le îndeplinească iar, el la rândul lui
poate să le stabilească de la el în jos prin diferite metode. Există metode de
management până la urmă, care sunt la îndemâna dumneavoastră şi a dânsului.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, în managementul privat poate ar fi mai
simplu. Aşteptăm propuneri din partea dumneavoastră şi sigur că ele dacă pot fi
aplicate probabil că managerul le va aplica. Să nu pasăm toată responsabilitatea
doar pe manager din punct de vedere al reformei resurse umane la Spitalul județan.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Responsabilitatea se poate şi în Consiliul de
Administrație şi pe manager şi pe toți directorii de acolo prezenți pentru că ce am
văzut eu acolo şi îmi pare rău să spun, că la secția de cardiologie depindea de şeful
de secție, nu de managerul spitalului.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect, dar iarăşi aici ne-am completat
spontan dar, fericit. Dl dr. Postolache, membru în Consiliul de Administrație
propunerea mea, nominalizarea dumneavoastră acum două şedințe, vrea să
interveniţi? nu? Mi-ați făcut semn. Nu mai ştiu cum s-a finalizat competiția
„Oamenii timpului” poate ne spuneți dumneavoastră.
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♣ Dl dr. Postolache, membru în Consiliul de Administrație: Eu am fost doar
nominalizat din partea județului dar, a câştigat doamna profesor Moraru de la Iaşi,
cu secția de sănătate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu ochii?
♣ Dl dr. Postolache, membru în Consiliul de Administrație: Nu, nu, e
pediatru. Capitolul era în sănătate nu ținea de specialitate, asta voiam să spun. În
legătură cu personalul, lucrurile din punctul nostru de vedere din partea Consiliului
de Administrație, lucrurile nu cred că sunt foarte grele, nici uşoare, dar nici foarte
grele, tocmai din cauza că puteau lua legătura cu toți medicii şefi de secție, ca să
stabilim nişte proceduri, nişte protocoale, care să fie respectate şi nu e chiar aşa de
greu de implementat, un astfel de sistem în ideea creşterii calității atitudinii
personalului medical în relația cu pacientul. Eu trăiesc în spital de 10 ani, îmi
desfăşor activitatea aici şi cred eu, că totuşi în ultimii ani lucrurile s-au mai
ameliorat să zic aşa, adică medicii tineri care au venit, au o altă atitudine, o
atitudine pozitivă şi o atitudine corectă față de pacient. Per total părerea mea este,
că atitudinea generală chiar a pacienților, este una pozitivă. Sunt convins că sunt
multe probleme de rezolvat. Una din ele în momentul de față, o consider problema
cu programul acesta care ține şi preia pacienții către CAS dar, sper să găsim nişte
soluții şi la aceste probleme. Partea asta cred că poate fi rezolvată numai prin
realizarea unor programe şi proceduri care să fie direct stabilite cu medicii şi şefii
de secție şi controlate periodic ceea ce o să se întâmple în următoarele luni şi
stabilite nişte perioade la care să vedem ce s-a întâmplat. Nu v-a fi foarte greu dar,
trebuie şi mult tact în relația cu personalul şi cu toți oamenii care intră în spital.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, mi-a plăcut termenul formulat „s-au
ameliorat” cred că e corect ca părere generală dar, riscul este ca munca a 1000,
1500, 1600, 1800, 1900 de oameni poate să fie pusă în umbră şi de 10, 20, 30, 40
de oameni, să fim corecți şi e clar că într-adevăr dacă o investiție o realizezi cu
bani, cu un proiectant bun, cu un manager bun, cu susținere din partea Consiliului
județean şi o poți face într-un termen limitat sau bine delimitat de timp, la resursa
umană chestiunea aceasta se petrece de multe ori în timp. De văzut cum vom reuşi
să reducem această aşteptare.
♣ Dl Buştiuc Marin, director DSP: În anul 1970 spitalul nu exista. Exista
clădirea veche în care am făcut stagiatura. Vreau să fac o precizare epidemiologic.
Spitalul judeţean a fost construit în anul 1970 cu o anumită structură funcţională,
deci, anumite specialităţi care existau, interne, chirurgie, chirurgie infantilă. Acum
spitalul trebuie să respecte nişte circuite, pe unde merge lenjeria, pe unde merg
pacienţii, pe unde merg asistenţii şi aşa mai departe. Acum spitalul s-a aglomerat în
sensul că au mai apărut suprasecţii. La cardiologie spaţiul era mult mai generos
dar, a apărut o secţie de endocrine şi s-au aglomerat toate chestiile astea. Eu
vedeam că acest Spital municipal, dacă va fi gata ar putea contribui la
decongestionarea şi la apariţia unor circuite bine stabilite pentru că noi dăm
autorizaţie la spital dar, dăm anual un plan de conformare adică spunem în timp
de,… planul acesta de conformare este numai până la 5 ani, de la 5 ani în sus nu se
mai dă plan de conformare şi asta presupune că Spitalul judeţean nu ar mai putea
avea autorizaţie sanitară de funcţionare. Deci ideea este…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Care spital, acesta? De ce să nu aibă? Ca să
înţeleagă toată lumea.
10

♣ Dl Buştiuc Marin, director DSP: Pentru că nu se respectă nişte circuite
funcţionale.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce spuneţi domnule Marcu de chestia asta?
♣ Dl Marcu Costică,consilier: Spitalul municipal va respecta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu aţi înţeles. Eu aş fi vrut să nu înţeleg dar,
am înţeles bine. Dumneavoastră nu aţi înţeles! Mai spuneţi odată domnule Buştiuc
şi mai pe înţelesul tuturor. Şi mai există şi mass-media.
♣ Dl Buştiuc Marin, director DSP: Există un ordin al Ministerului Sănătăţii
nr.914 care precizează cum trebuie să funcţioneze un spital, cum trebuie să fie
organizată o secţie, pe unde să se ducă, eu ştiu resursele…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Spuneţi explicit de ce şantierul… că asta
bănuiesc că vreţi să spuneţi, cu ce şantierul de acolo sau Spitalul municipal, cu ce
încurcă actualele circuite ale Spitalului judeţean. Cu ce încurcă?
♣ Dl Buştiuc Marin, director DSP: Bineînțeles că le încurcă. Transportul
hranei, de la Spitalul judeţean către Maternitate se face în condiţii improprii, praf,
şi aşa mai departe. Nu s-a putut să se asfalteze în zona respectivă. Spitalul trebuie
să aibă o anumită zonă verde, care trebuie să fie clar specificată, câtă zonă verde,
cât spaţiu verde, trebuie să aibă o împrejmuire corespunzătoare. Ca să intri în spital
trebuie să fii supravegheat trebuie să intri prin lateral şi se crează această
disfuncţionalitate care nu este corectă.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Domnul preşedinte!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce mai vreţi să mai spuneţi domnule
consilier? Că şi dumneavoastră dacă mergeţi de la UPU către Maternitate cu
pantofii curaţi s-ar putea să ajungeţi cu pantofii negri.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Ne adaptăm la noua situaţie. Astea sunt
impedimentele? De asta ne lovim noi că nu respectăm fluxul? Reconfiguraţi fluxul
domnule director! Facem ceva, să fie flux continuu, să nu ne mai lovim de
problema Spitalului municipal. Nu înţelegem că acest obiectiv trebuie finalizat?
De ce trebuie să ne cramponăm să ne punem beţe în roate, să arătăm ce este rău
acolo, de ce nu merge activitatea Spitalului judeţean? Vă rog frumos haideţi să
depăşim momentul acesta şi această construcţie trebuie să fie finalizată. Nu mai
căutăm atâtea motivaţii şi atâtea neajunsuri pentru că s-a construit acest spital şi
cineva nu a fost de acord. Acest spital trebuie construit pentru băcăuani. Şeful
dumneavoastră a venit la Bacău şi a zis că trebuie continuat acest spital nu mai
contează de cine trebuie finalizat. Băcăuanii au nevoie de acest spital.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, după data de 30
octombrie, (nu vă faceţi că nu înţelegeţi) domnul Buştiuc va spus următorul lucru
că autorizaţia de funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă poate fi pusă în
pericol, da? corect? pentru că nu se respectă nişte fluxuri. Vreţi să luaţi la
cunoştinţă informaţia asta? bine. Nu săriţi aşa că nu impresionaţi pe nimeni. Nu
faceţi apel la şefi de şefi. Noi vă spunem foarte clar şi domnul Buştiuc într-un fel
ne-a cam atras atenţia şi nici eu nu mă simt foarte confortabil să ştiu că Spitalul
Judeţean de Urgenţă s-ar putea să aibă pusă în pericol autorizaţia de funcţionare
pentru că este acolo un şantier.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Nu vreau să mă cert cu domnul Buştiuc… nu
aş mai vrea să continui.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu aş vrea să continuaţi pentru că semănaţi
cu ministrul apărării din vremea lui Sadam Husein, care spunea că nu a început
războiul şi în spatele lui zburau rachetele.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Sunt o persoană corectă a lucrurilor şi să mai
fac şi politică azi, aici, nu este cazul aici.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Marcu? Vă interesează răspunsul
de la Spitalul Judeţean de Urgenţă?
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Mă interesează.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este un pericol pentru autorizaţia de
funcţionare.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Da, că nu putem dărâma Spitalul municipal.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu asta am zis. Cine a zis?
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Nu putem adapta fluxul? Nu putem s-o
gândim?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu asta am zis. Cine a zis că trebuie să
dărâmăm Spitalul municipal? Cine a zis? De ce răstălmăciţi? De ce nu sunteți
corect?
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Dar, ne-aţi spus-o în faţă că suntem în
pericolul de a nu obţine autorizaţia, din cauza Spitalului municipal.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Din cauza nerespectării fluxului domnul
consilier! A spus un specialist, nu am spus-o eu. A spus-o directorul de la Direcţia
de Sănătate Publică. Cine vreţi să spună? Este ca în cazul din 30 octombrie de la
COLECTIV, şeful ISU. Cam aşa este şi aici. De ce vă faceţi că nu înţelegeţi?
Fluxurile de la Spitalul Judeţean de Urgenţă sunt influenţate negativ de ce se
întâmplă, iar autorizaţia este în pericol, vreţi să realizaţi sau nu?
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Realizez.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi, realizaţi asta. Şi nu spuneţi ce nu am
spus noi. Că noi nu am spus să demolăm Spitalul municipal sau că nu susţinem o
colaborare între cele două. Chiar sunteţi profund incorect. Vă spun sincer. Nu a
atins nimeni subiectul Spitalului municipal că trebuie dărâmat. V-a spus o persoană
autorizată, poate cea mai autorizată şi care poate să răspundă cu subsemnatul, nu ca
dumneavoastră la microfon! Poate să răspundă cu subsemnatul, sau domnul
manager Popa, pentru că nu se respectă aceste fluxuri şi pentru că autorizaţia poate
fi în pericol. Nu vă mai daţi cu părerea dacă nu este corect. Şi mai sunt asemenea
paralele şi o să le dezvoltăm la momentul respectiv. Că aşa din spatele
microfonului, domnule consilier, să ne ţineţi lecţii că am spus noi că dărâmăm
spitalul, ceea ce nu am spus, este uşor. Dar dacă este în pericol autorizaţia de
funcţionare a Spitalului judeţean, răspunde penal cel care are această obligaţie. Nu
vă mai daţi în spatele microfonului. Şi vă mai spun în faţă dacă tot încercați să mă
răstalmăciți, că oamenii aceştia dacă se întâmplă ceva răspund.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: De ce ne-am trezit acum şi nu ne-am trezit în
anul 2007, 2008? când am început spitalul! Am avut un certificat de urbanism,
acolo s-au pus toate pe hârtie… nu mai continui. Haideţi că nu mai vreau să mai
intru în polemică cu dumneavoastră!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi sigur că nu vreţi dar, eu vreau.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Domnule preşedinte, înainte de asta vreau să
pun câteva întrebări domnului director Buştiuc. Necomformităţile la care făceaţi
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referire, printre ele intră şi acea cale de acces cu drumul acela necorespunzător?
Sunt sigur că este justificat ceea ce spuneţi. Există şi alte situaţii de necomformităţi
care se datorează Spitalului municipal în construcţie?
♣ Dl Buştiuc Marin, director DSP: Păi dacă s-ar face Spitalul municipal şi
ne-am dori să se facă….
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Există şi alte neconformităţi în lista de
neconformităţi în afară de exemplul pe care ni l-aţi dat? Neconformităţi care nu au
legătură cu Spitalul municipal?
♣ Dl Buştiuc Marin, director DSP: Există şi alte neconformităţi care nu au
legătură.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Mulţumesc frumos.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Iarăşi, corectă întrebarea. Nici un fel de
problemă. Aţi încheiat domnule Buştiuc? Că v-a întrerupt domnul Marcu.
♣ Dl Buştiuc Marin, director DSP: Da.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Acum iarăşi, o să spuneţi…chiar dacă
nu am intrat pe fondul şedinţei, dar nu este nici un fel de problemă că nu discutăm
de meciul de handbal de diseară. Întâmplător lângă dumneavoastră este domnul
Griţcu. Eu vreau să evităm un incident care se poate întâmpla în fiecare zi la
Spitalul Judeţean de Urgenţă. Nu îmi aminteam acest subiect dacă nu-l vedeam pe
domnul Griţcu lângă dumneavoastră. Vecin cu Spitalul Judeţean de Urgenţă, se
află Direcţia de Salubritate. Lunar, apare câte un scandal: câini care muşcă copii
prin parc, pe lângă parc, prin alte zone. O misiune absolut rezonabilă şi cred că
domnul manager Popa… o fac public aici şi cu o rugăminte către consilierul
judeţean Griţcu, şeful Direcţiei de Salubritate. Nu vreau să trăim ziua în care să se
prezinte vreun copil sau vreun cetăţean din municipiul Bacău, că a fost muşcat de
vreun câine în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă. Sunt câteva focare de câini în
interiorul Spitalului Judeţean de Urgenţă, pentru care s-au făcut solicitări scrise şi
pentru care s-a făcut foarte puţin. Înţeleg că există o compasiune a unor medici de
aici în ai găzdui în maşini abandonate, de a le da mâncare din milă, înţeleg
chestiunea asta, dar, acei câini pot fi periculoşi şi cred că mai penibil decât să
apărem cu o ştire din asta că un pacient a fost muşcat de un câine în interiorul curţii
Spitalului judeţean nu poate exista. Dar la fel de bine nu cred că în fişa postului
managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă stă culegerea de câini. Dacă îl
întrebăm acum dacă a făcut demersuri scrise sau telefonice, probabil că ne va
înşirui un index de asemenea notificări. Şi la fel de convins sunt că o discuţie
aprinsă aici, spusă la microfon public şi adresată celui care răspunde de această
problemă şi care este în hat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă s-ar putea să rezolve
ce nu s-a rezolvat în doi ani. Pentru că sunt, domnule Griţcu în interiorul Spitalului
Judeţean de Urgenţă, două, trei focare care pot genera evenimente de acest gen,
câini vagabonzi care se aciuează şi stau aici în curtea spitalului. Vă rog chiar să
interveniţi.
♣ Dl Griţcu Gabriel, consilier: Mulţumesc foarte mult pentru subiectul pe
care l-aţi deschis. Întâmplător am la mine legislaţia specifică. Într-adevăr am primit
numeroase sesizări scrise din partea spitalului pentru a interveni, de cele mai multe
ori echipajul de hingheri a venit în zonă, chiar în dimineaţa asta am venit cu o
echipă de hingheri în zonă şi am fost trimişi de aici cu menţiunea că sunt alte
activităţi şi nu se poate desfăşura activitatea de capturare. Activitatea de capturare
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şi gestionare a câinilor fără stăpân se desfăşoară de către şase persoane la nivel de
municipiu. Aceste persoane, se ocupă de capturarea câinilor fără stăpân, care poate
fi sau nu poate fi realizată, pentru că trebuie să alergi să-i prinzi pentru că sunt
totuşi nişte animale, nu sunt gunoaie care să le aduni de pe jos. Vreau să revin la
legislaţie, este vorba de ordonanţa 155 din 2001 privind gestionarea câinilor fără
stăpân art.13 care spune explicit că persoanele juridice de drept public sau privat,
care cresc sau adăpostesc provizoriu câini, sunt direct răspunzătoare prin
reprezentantul lor legal de respectarea legii sanitar veterinare în vigoare şi a
prevederilor prezentei ordonanţe. Este valabil pentru toate instituţiile, pentru toate
societăţile comerciale. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din primărie,
are obligaţia de a prinde câinii de pe domeniul public, dar în curţile instituţiilor,
agenţilor comerciali, obligativitatea este a administratorului terenului. Nu vreau să
intru în mai multe detalii dar, legislaţia sanitar veterinară, gestionată în principiu de
Agenţia Naţională Sanitar Veterinară prin Direcţia Sanitar Veterinară Bacău,
precizează o serie întreagă de obligaţii pe care le au şi persoanele fizice. În fiecare
an se prind câte 1500 de câini, cel puţin la nivel de municipiu. Aceşti câini revin,
dar noi am făcut mai multe solicitări către Direcţia Sanitar Veterinară, privind
înfiinţarea unor echipe de verificare a persoanelor fizice şi juridice dar, nu am
primit nici un răspuns. Situaţia este aşa cum ştiţi foarte gravă, indiferent unde este
sediul unei direcţii sau alteia din primărie…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, am înţeles acest răspuns.
Dar oamenii nu înţeleg. Am înţeles, juridic că răspundeţi foarte bine. Când puteţi
lua câinii din curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă? Până la finalul acestei luni,
până la finalul lunii ianuarie, că notificări sunt convins că aveţi. Ştiţi de ce punctez
acest subiect, pentru că l-am ridicat lunar domnului manager Popa. Am spus din
punctul de vedere al Consiliului judeţean, nu al meu. Când apare ştirea că un
pacient a fost muşcat de un câine vagabond în curtea spitalului, puteţi să vă daţi
demisia. Asta este abordarea Consiliului judeţean. Este cea mai ridicolă ştire. Sunt
convins că s-au făcut notificări şi proceduri legale. Când veniţi cu maşina şi
desfiinţaţi aceste cuibare?
♣ Dl Griţcu Gabriel, consilier: Deci aceste cuibare încercăm să le desfiinţăm
în măsura posibilităţilor, cu menţiunea că nu este obligativitatea noastră ci, este
obligativitatea administratorului terenului. Este valabil pentru unităţi militare, este
valabil pentru Aeroport, este valabil pentru orice. Deci Serviciul de gestionare a
câinilor comunitari din Primăria Bacău, care are şase oameni, nu este vinovat dacă
un avion a aterizat peste un câine pe aeroport. Este strict obligativitatea agentului
comercial. Vă dau un exemplu banal la centrele comerciale mari. Dacă mergeţi la
Metrou sau la Selgross, este gard imprejmuitor şi nu sunt toleraţi câinii în incinta
respectivă, în parcare nu o să vedeţi nici un câine. Dar dacă mergeţi la Auchan
acolo o să vedeţi o grămadă de câini. De ce? Pentru că nu este gard împrejmuitor
iar administratorul terenului nu evacuiază câinii din zona respectivă. Dacă
administratorul are nevoie de ajutor, noi îl dăm dar, este strict responsabilitatea lui.
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Acum eu nu cred că se poate compara
Auchan cu Spitalul judeţean. Din contră, cred că se poate compara cu Aeroportul
sau cu unităţile militare. Cred că au aceeaşi însemnătate. Sigur că noi am făcut
solicitări, dumneavoastră aţi răspuns, în unele cazuri aţi venit, s-au prins sau nu s14

au prins…. Majoritatea sunt liberi nu-i adăposteşte nimeni. Nu e ca şi cum aţi veni
la mine la poartă, aţi bătut şi eu nu v-aş lăsa că adăpostesc câinii.
♣ Dl Griţcu Gabriel, consilier: Deci, s-a întâmplat în dimineaţa asta. Vă
spun sigur. În dimineaţa asta s-a întâmplat, au venit hingherii, au bătut la uşă şi au
fost direcţionaţi în altă parte şi au plecat, pentru că au o mulţime de solicitări. S-au
dus să facă treabă în altă parte. Deci, repet, dacă vreţi ajutor, noi vi-l dăm dar este
strict responsabilitatea administratorului terenului.
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Ajutorul este şi vi l-am solicitat de
nenumărate ori şi dacă îl putem avea, eu sunt convins că putem iradica aceste
focare.
♣ Dl Griţcu Gabriel, consilier: Eu nu sunt convins. Exact ca şi în oraş. Sunt
foarte multe persoane care îi adăpostesc în diverse magazii, sunt persoane care îi
hrănesc, ei nu stau în zone unde nu sunt hrăniţi, nu cred că acesta este scopul
şedinţei Consiliului judeţean de astăzi, continuăm discuţia asta cu altă ocazie,
oricând cu mare plăcere.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Vă spun şi eu şi poate într-o măsură
aveţi dreptate. Dar totuţi sunteţi în hat cu Spitalul judeţean şi Spitalul judeţean nu
este din acest punct de vedere Aeroportul internaţional. Că nu am auzit pe nimeni
să fie muşcat de câini, pe pista de la aeroport şi nici nu o să se întâmple.
Deocamdată lucrul acesta țineți-l pentru altcineva. Dar la Spitalul judeţean,
domnule director, puteţi să daţi o mână de ajutor. Puteţi să nu puneţi semnul egal
între Spitalul Judeţean de Urgenţă şi o societatea comercială! Fie şi prin prisma
faptului că, Consiliul judeţean a dat terenul pentru Spitalul municipal şi nu numai
prin asta, prin multe, multe alte chestii. Vin copii, vin oameni, facem apel la fel de
fel de scene care s-au întâmplat aici. Femei bătrâne aproape să fie muşcate de câini
în uşă la oftalmologie. Sunt două sau trei săptămâni de la un asemenea incident.
Nu puneţi, eu vă solicit acum, dumneavoastră faceți ce vreți, nu puneți semnul egal
între Spitalul Judeţean de Urgenţă şi orice societatea comercială, din acest punct de
vedere că nu vă crede nimeni. Sunteţi în hat cu Spitalul judeţean, puteţi şi vă este
cel mai uşor din punct de vedere al cheltuielilor să faceţi această operaţiune aici.
Cel mai uşor vă este. Şi vă costă cel mai puţin. Haideţi să nu încercăm să ne…. Cu
alte cuvinte ajutaţi la culegerea câinilor vagabonzi, din curtea Spitalului judeţean.
♣ Dl Griţcu Gabriel, consilier: Echipa de hingheri a fost azi dimineaţă aici.
Puteţi să verificaţi. Nu am fost lăsaţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai reveniţi, nu-i nici o problemă.
♣ Dl Griţcu Gabriel, consilier: Dar, solicitări sunt multe.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu prefer să nu mai vorbesc cu
dumneavoastră niciodată acest subiect că nu s-a întâmplat nimic. Dar să nu avem
vorbe la proces. Doamna Ţaga puteţi face precizări?
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Da. Astăzi este adevărat, a venit echipa, dar
era exact în perioada când soseau consilierii judeţeni şi nu am vrut să suprapunem
cele două acţiuni pentru că nu era… şi am rugat ca să revină.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poate era chiar frumos. Era chiar
spectaculos. Nu ştiu de unde va venit decizia asta… dar, în fine.
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Era chiar în acelaşi moment.
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♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Griţcu a vrut să vă ajute şi
dumneavoastră… în fine. Am înţeles. Eu atâta am rugăminte la dânsul să nu pună
egal între Spitalul Judeţean de Urgenţă şi oricine altcineva de pe raza municipiului.
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Mai am ceva de adăugat. Este foarte
important să nu avem câini în curte pentru că este o perioadă mare de timp de când
nu există vaccinul antirabic. Ca urmare trebuie să ne ferim, pentru că problema nu
este a noastră, problema este la nivel naţional. S-au făcut repetate demersuri la
Ministerul Sănătăţii pentru a-l procura. Deci, nu există problemă de comandă, nu
există problemă de bani. Este problemă de furnizori, nu s-a semnat preţul de cost
pentru acest preparat şi ca urmare am făcut faţă foarte bine până în urmă cu două
săptămâni iar, acum suntem descoperiţi total.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, vaccinul nu există nu numai în Bacău,
ci în toată ţara!
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Toată ţara. Nici măcar nu ne putem
împrumuta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poftim. Dacă mai era nevoie de vreun
argument. Nu sunteţi vinovat dumneavoastră de asta, domnule Griţcu! Nu vă mai
miraţi atâta! Limbajul trupului îmi spune mai mult decât vorbele. Încercaţi să daţi o
mână de ajutor în Spitalul judeţean să nu mai avem atâţia câini vagabonzi. Ce e
atâta filozofie, ne citiţi din lege parcă noi am fi picaţi din lună aici! Dumneavoastră
ne explicaţi cu câinii!
♣ Dl Griţcu Gabriel, consilier: Să ne explice domnul administrator ce măsuri
a luat dumnealui. Eu v-am spus ce am făcut.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi trimis azi. V-aţi gândit azi să trimiteţi!
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Şi al doilea aspect, aş vrea să mulţumesc
tuturor că v-aţi deplasat până aici şi sigur că nu a fost uşor şi din nou aş vrea să
plecaţi cu ideea de aici, că Spitalul judeţean încearcă cu toate forțele să răspundă
aşteptărilor dumneavoastră şi aş vrea să fac precizarea că pe lângă dotarea pe care
aţi văzut-o, spitalul funcţionează cu 260 de medici, că nu are probleme la
personalul specializat cum sunt în alte judeţe, că există disponibilitatea Consiliului
judeţean să completăm pe fiecare zi personalul de îngrijire, să completăm schema
de personal. Vreau să fac menţiunea că actul medical este compus din mai multe
componente, pe de o parte de diagnostic, lucru care ne ajută foarte mult dotarea din
ultimul an pe care aţi văzut-o prezentată în material, de specialistul care să
menţioneze şi să interpreteze această informaţie şi de confortul hotelier. Pe toate
aceste trepte se fac eforturi, să creştem satisfacţia pacientului dar, există problema
că în ultima perioadă, modul de lucru în spitalele publice s-a schimbat foarte mult,
există o birocraţie foarte mare şi ne ia foarte mult timp. Din timpul alocat unui
pacient, foarte mult timp este repartizat scriptologiei. Fără această scriptologie nu
putem raporta serviciile medicale, nu întotdeauna infrastructura PC-urile, UI şi
sistemele de raportare sunt funcţionale şi se crează discomfortul pacientului. Nu
spun că personalul medico-sanitar nu are probleme în comunicare dar, aceste
defecţiuni în comunicare sunt împărţite şi personalului dar şi unor condiţii
obiective. De asemenea, pacienţii trebuie şi ei să respecte o anumită procedură. Am
fost învăţaţi să venim la spital şi să ne rezolvăm problemele. S-au schimbat foarte
multe proceduri de accesare a actelor medicale.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu ştiu asta cu am fost învăţaţi să venim la
spital să ne rezolvăm problemele… nu cred că a fost nimeni învăţat. Nu.
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Nu, a venit direct şi…
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Omul vine la spital, nu vine de bine, vine de
rău, vine cu o energie negativă şi aici intervin unele proceduri. Dar nu spuneţi că
am fost învăţaţi să venim la spital să ne rezolvăm problemele de parcă prin anii 90
funcţiona sistemul brici.
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Domnule preşedinte, dacă cineva se adresa
direct la spital putea beneficia de un serviciu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Astăzi nu mai este posibil?
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Nu. Decât urmând o anumită procedură.
Asta a fost ideea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Asta poate suna cam ciudat când aude un om
normal.
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Din cauza emoţiei. Vă rog să mă scuzaţi!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră citiţi din proceduri şi spuneţi
din experienţă dar, să ştiţi că chestia asta sună foarte strident. Repet. Eram învăţaţi
să venim la spital să ne rezolvăm problemele. Aici s-ar putea să nu fiţi foarte
simpatică la televizor.
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Să vină direct. Dar acum trebuie urmată
procedura. Acum în Spitalul judeţean există protocoale şi proceduri.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştim, doamnă, ştim. Nu v-a spus nimeni să
schimbaţi procedurile şi să reveniţi, cum spuneaţi dumneavoastră că veneau
oamenii şi îşi rezolva problemele.
♣ D-na Ţaga Aurelia, consilier: Direct.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Direct. Nu am spus asta. Bun haideţi… S-a
înţeles. Este un obiectiv pe care noi nu-l putem rezolva îl cam trasăm, trebuie să
şi-l asume directorul medical, managerul spitalului, fiecare şef de secţie cum
spunea şi domnul consilier Olaru. Este un obiectiv la care se lucrează zi de zi, cu
ciocănelul ca să spun aşa şi cu dalta. Şi nu se rezolvă de pe o zi pe alta dar, asta nu
înseamnă că nu putem discuta în Consiliul judeţean oricât am sta şi oricât s-ar
încălzi încăperea. Le discutăm că poate de asta am şi venit aici. Nu trebuie să fim
deranjaţi că stăm două ore şi vorbim. Eu sunt convins că-i prinde revelionul pe
câini aici, pe câinii vagabonzi în curtea spitalului. Trebuie să-i prindă unde trebuie
să-i prindă şi unde spune legea, nu în curtea spitalului să atenteze la integritatea
pacienţilor. Cam astea au fost de spus, dacă mai sunt intervenţii pe acest subiect al
Spitalului Judeţean de Urgenţă? Repet, cred că s-a tras o linie aici, domnul
manager Popa trebuie să înţeleagă că începe o etapă nouă în viaţa spitalului, este
adevărat marcată prin deschiderea radioterapiei dar, şi alte probleme care trebuie
rezolvate dar, care ţin de dânsul dar, unele nu numai de dânsul.
◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Lucrări RK corp C11
(Clădire ateliere) pentru Laborator medicină legală – Spitalul Judeţean de Urgenţă
Bacău”.
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi la proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului
Bacău cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău în vederea realizării proiectului
„Nu deveni o victimă / Alege să nu devii infractor”.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi la proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării
prezentată şi se aprobă în unanimitate.

proiectul de hotărâre în forma

◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.151/2012 privind validarea desemnării nominale a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016;
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 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor
medii la principalele produse agricole pentru anul 2016, în judeţul Bacău;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aici, la acest proiect, observaţi că nu este
semnată expunerea de motive, nu că îmi este neclar dar, deşi este în subordonarea
domnului vicepreşedinte Năstasă, nu am avut lipsa de fairplay să-i propun să
semneze acest proiect şi eu să am o atitudine diferită premeditat în şedinţa de
consiliu judeţean. Stabilirea şi fundamentarea acestor preţuri medii la grâu,
porumb, floarea soarelui, de 600 de lei pe tonă, 450 la porumb, 600 la cartofi şi
1000 de lei floarea soarelui pe tonă sunt fundamentate de Direcţia pentru
Agricultură Bacău. Conform legii nu am nici un dubiu. Pentru ce, vă rog să
explicaţi foarte în clar domnul de la Camera Agricolă? Domnul Aichimoae nu a
putut ajunge?
♣ Dl Dodoi Daniel, reprezentant Camera Agricolă: Nu. Este în concediu şi
este plecat din localitate. Eu reprezint Camera Agricolă Judeţeană.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Unde sunt ele utilizate şi cu ce influenţează
relaţia fermier, cetăţean-proprietar de terenuri date în arendă?
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♣ Dl Dodoi Daniel, reprezentant Camera Agricolă Bacău: Majoritatea
contractelor de arendă sunt încheiate cu plata în natură, respectiv a grâu, la
porumb, la cartofi, la floarea soarelui, majoritatea sunt exprimate în natură, nu în
lei.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles.
♣ Dl Dodoi Daniel, reprezentant Camera Agricolă Bacău: Venitul din arendă,
fiind impozabil conform codului fiscal. Aceste preţuri fac transformarea cantităţii
care o primeşte cel care arendează terenul în lei şi valoarea respectivă este valoarea
pentru care plăteşte impozit conform codului fiscal.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cine plăteşte impozitul?
♣Dl Dodoi Daniel, reprezentant Camera Agricolă Bacău: Impozitul îl plăteşte
cel care arendează.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cel care arendează!
♣ Dl Dodoi Daniel, reprezentant Camera Agricolă Bacău: Da. Dar practica
pentru a nu plăti omul, plăteşte tot cel care a luat terenul în arendă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Tot marele fermier.
♣ Dl Dodoi Daniel, reprezentant Camera Agricolă Bacău: Da. Tot marele
fermier. Pentru a nu diminua suma pe care o primeşte sau cantitatea de produse
care o primeşte cel care arendează terenul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi aceste preţuri sunt utilizate în acest calcul,
da?
♣ Dl Dodoi Daniel, reprezentant Camera Agricolă Bacău: În acest calcul, da.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Obligaţia de plată este a celui care arendează.
♣ Dl Dodoi Daniel, reprezentant Camera Agricolă Bacău: Cel care ia terenul
în arendă acela plăteşte şi impozitul aferent.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Pe lege sau îşi asumă prin contract?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îşi asumă prin contract. Cred că domnul
Bondor este mai în temă. Domnule Bondor, vă rog interveniți, chiar dacă s-ar putea
să fiți subiectiv..
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Încerc să fiu foarte obiectiv. În ultimii doi ani
nu am intervenit de loc pe acest preţ. În timpurile când eram mai tânăr şi eu şi
dumneavoastră ştiţi că am corectat ceea ce trebuia şi l-am contrazis inclusiv pe un
mare director general de la Direcţia Agricolă. Acest preţ de referinţă care este
trecut aici, este un preţ de referinţă pentru impozitarea venitului. Deci, contractul
se face între arendaş, fermierul şi arendator, proprietarul de teren şi acest impozit
pe venit nu poate să-l plătească decât proprietarul de teren care are venit. Plecând
de la această idee, vreau să vă spun că în judeţul Bacău şi cred că nu numai, peste
90% din contracte dintre arendaşi şi arendator în speţă, proprietarii pământului sunt
făcute în grâu sau echivalent grâu şi undeva până la 10% porumb, iar la celelalte
produse, chiar nu înţeleg de ce apar preţuri de referinţă, cineva le-a băgat acolo să
fie, nu se întâmplă nimic. Şi atunci vii şi spui că acea bază de impozitare.., (dau un
exemplu concret ca să fiu bine înţeles). Un om are de primit 1000 de kg de grâu.
Preţul acesta pe care noi îl stabilim acum, 600 de lei pe tonă, se înmulțeşte cu 6 şi
el are acel impozit pe venit, acel 16%, de 6 milioane.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pe 6 milioane lei vechi dacă aprobăm acest
proiect.
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♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Exact. În acest context, vreau să mă duc puţin
la anul trecut. În anul trecut de exemplu erau aproximativ aceleaşi preţuri. Vreau să
vă spun că au fost situaţii aproape la toată lumea, având în vedere că produsele
sunt preluate de nişte procesatori care în afară de partea cântarului care este kg,
găsesc umiditate cu încă 3-4 procente în plus, găsesc fel de fel de chestii iar,
fermierii, producătorii depind de ei, că nu au unde da, neavând bază de depozitare.
Au fost situaţii şi revin acum să vă explic, anul trecut, tot 600 de lei era tona, s-a
impozitat 600 dar, preţul încasat de cel care a vândut la procesator a fost de 61 de
bani. Sau merg mai departe la porumb unde este mai jignitoare situaţia. Anul trecut
a fost tot în jur de 45-50 de bani preţul de referinţă, nu-mi aduc aminte, nu am
participat şi preţul real încasat după ce a fost la aceste scăzăminte şi uscare de la
procesator a fost de 32 de bani. Acum îmi pun întrebarea retorică şi trebuie să ne-o
punem toţi. Putem împozita un venit de 6 milioane la cineva (un exemplu ipotetic)
când el de fapt încasează 5 milioane două sute? Întrebare! Asta am vrut să spun.
Asta este situaţia de fapt şi este viaţa reală. Deci, nu plăteşte arendaşul impozitul
pentru că nu are voie. Eu sau dumneavoastră dacă avem vreo proprietate nu poate
să mi-o plătească altcineva. Plătesc eu impozitul pe venit pentru că sunt
proprietarul. Vă mulţumesc şi vă stau la dispoziţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun, cine poate să fie nemulţumit? Eu de
fapt unde vreau să ajung! Evident că proiectul nu va fi supus aprobării astăzi,
eventual îl vom repune la finalul lunii pe ordinea de zi. Fundamentarea bănuiesc că
şi-o asumă dânşii, nu? Noi vrem să vedem pe cine nemulţumim cât mai puţin.
Pentru că aici sunt două categorii, marii fermieri care au interese şi fiecare au
interese să plătească cât mai puţin, pe de o parte marii fermieri, pe de altă parte
oamenii care vor să câştige cât mai mult şi sunt mulţi, bănuiesc. Aici trebuie să
vedem dacă nemulţumim pe cineva şi asta trebuie să ştim după ce am parcurs toate
datele de consultare, de dezbatere, pentru că s-ar putea să ne trezim cu oameni
nemulţumiţi de nivelul acestor preţuri, pentru că… noi aprobăm dar, vedeţi că nu
suntem specialişti pe aşa ceva. Cam facem o formalitate noi aici, pe baza unei
documentaţii. De exemplu, eu aş fi preferat…aici e legea…dânşii l-au
fundamentat, şi-l asumă, îl afişează şi pe acela se lucrează. Dar, vin la noi care mai
avem şi contact cu oamenii şi unii ne folosesc pe noi şi noi de fapt suntem
spectatori fără bilet pe subiectul acesta.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Bine. Deci, fermierul, arendatorul în speţă nu
este nici avantajat dar nici dezavantajat. El respectă un contract.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, dar, dacă preţul este mai mare sau mai
mic? Atenție!
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu are importanță. În relaţia contractuală între
fermier şi arendator acest preţ nu are nici o importanţă pentru că, se dă la kg, la
cântar, 600, 800, 900, depinde de contractul încheiat pe minim 5 ani. Acest preţ ar
putea dezavantaja proprietarul de teren, arendatorul, dacă în loc să încaseze 6
milioane cât îi bagă impozitarea aici ar plăti impozit pe 6 milioane şi nu pe
5 milioane opt sute. Şi sigur, este unul care pierde. Statul român în loc să ia
impozit pe 6 milioane de exemplu, ia numai pe 5 două sute cel din viaţa reală. Asta
trebuie înţeles.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt intervenţii la acest subiect?
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♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Un caz concret. Am un contract în judeţul
Vaslui pe o suprafaţă de teren şi acolo impozitul pe venit îl suportă Porumboiu.
Este opţiunea lui.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi este opţiune lui. Dar, nu discutăm pe
opţiunea lui.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Opţiunea lui dar, dânsul a spus că nu se poate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mă interesează dacă acest cuantum
influenţează cumva omul de rând, dacă îl afectează pe proprietarul de teren….
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dumneavoastră dacă mi-aţi da mie 600 de kg
şi eu mă duc să-l vând. Cu ce vă influenţează pe dumneavoastră asta? Eu dacă
preţul este real îl vând cu 60 de bani, sau cu 600 tona, iar dacă acela mă taie la
recepţie îl dau cu 500. De ce să plătesc impozit pentru 600?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, este dezavantajat cu cât preţul e mai
mare. Iar pe om l-ar avantaja cu cât preţul este mai scăzut, să înţeleg. Dar nu este
dezavantajat pe relația contractuală. Cineva poate fi dezavantajat de nivelul
prețului.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Corect şi atunci eu de ce să-l împovărez cu
impozit pe 600 când el încasează 520?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, pe omul de rând l-ar avantaja un preț
cât mai scăzut.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Cât mai scăzut, dar, trebuie să fie şi cât mai
aproape de realitate pentru că după aceea vine fiscul şi…:
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sigur, sigur.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Din punctul meu de vedere este un preţ real.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Întrebarea mea ar fi următoarea: dacă
legiuitorul stabileşte că aceste tarife se stabilesc înaintea tarifelor pe 2016
înseamnă că nu ies din cadrul acesta şi mai există şi reversul adică se vinde
porumbul cu mai mult de 600 de lei. Există şi această situaţie ipotetică..
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Ipotetic există dar, vreau să vă spun că în
ultimii 5 ani, mai puţin acest an că nu l-am mai urmărit, de obicei s-a încasat mai
puţin decât s-a plătit impozitul.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Hai să punem mai mic impozitul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu, cum să umblăm noi la impozit? Păi
vine domnul director şi spune…Ce ați spus?, să umblăm la impozit, păi nu putem
să umblăm la impozit, este de 16%. Domnule director, haideţi să vă pun o
întrebare, dacă dumneavoastră ați pus la grâu 600 de lei pe tonă şi dacă vine acum
un consilier şi vă propune 400 de lei pe tona de grâu uite aşa propun eu şi votează
majoritatea consilierilor. Ce se întâmplă?
♣ Dl Dodoi Daniel, reprezentant Camera Agricolă Bacău: Din punct de
vedere strict matematic, cum s-a această cifră, nu aş putea să vă dau o relaţie,
pentru că nu-i trecut în nota de fundamentare. Dar ca algoritm de a ajuns aici,
există un raport între cheltuielile care se efectuează pe un hectar de cultură,
respectiv sămânţă, arat, întreţinere, pesticide, absolut tot şi producţia care se obţine
pe acel hectar. Făcând raportul cheltuieli pe producţie, iese acel preţ mediu în lei
pe tonă. Cheltuielile, dacă e strict să mă refer la anul 2015 faţă de 2014, cheltuielile
au fost cam aceleaşi. Preţurile au fost relativ constante. Ca producţie în judeţul
Bacău au fost zone destul de întinse declarate calamitate unde producţia a fost mai
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mică. Atunci menţinând constante cheltuielile şi o producţie mai mică, aici cred că
ar ieşi preţul mai mare de 600. Realitatea din teren este următoarea: omul îşi
încasează 600 de kg de grâu cât are în contract, omul nu plăteşte nimic deşi după
lege el este cel care trebuie impozitat pentru că obține venit. Impozitul aşa cum a
spus domnul consilier Cautiş impozitul îl plăteşte cel care a luat terenul în arendă.
Pentru că cel care îmi dă terenul în arendă nu o să accepte să plătească impozitul.
Deci înţelegerea este prevăzută în contract.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Dar tot nu mi-aţi răspuns la întrebare.
Dacă vine un consilier şi spune 400 de lei pe tonă la grâu, ce se întâmplă în
momentul acela?
♣ Dl Dodoi Daniel, reprezentant Camera Agricolă Bacău: Impozitul va fi mai
mic.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Hopa.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, daţi-mi voie. Acest preţ
care se calculează pe baza unui deviz şi dacă domnii colegi se uitau în spate, există
fişa tehnologică unde sunt făcute cheltuielile de rigoare în funcție de imputurile
anului şi în care sunt trecute şi veniturile în funcție de prețurile oferite de ofertator.
Mergând pe cheltuiala cu un profit de maxim 10-15% ajungem la acest preţ. Nu va
veni cineva să spună de acest preţ din cer, din nori sau din izvoare. Acest preţ este
calculat şi suma este calculată.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, orice propunere sub acest preţ, ar fi
ipocrită.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Exact.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Nu, că vom mai avea episoade
din astea şi trebuie să fim înţeleşi.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Eu cred că ar trebui să folosească corect
preţul mediu care s-a înregistrat în anul 2015 la producţia de grâu. La acela să se
raporteze cel care primeşte grâul..
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La următoarea şedinţă o s-o invităm şi pe
doamna Lupu. Bun, o să repunem proiectul pe ordinea de zi, a expirat perioada de
dezbatere publică am făcut şi noi astăzi, se mai poate face până pe data de 29
decembrie, îl mai repunem pe ordinea de zi, o să vină şi directorul de la Direcţia
Agricolă. Contează cuantumul dar, el nu poate fi propus totuşi în mod populist.
Cam asta înţeleg. Bun, mergem mai departe.
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Judeţului Bacău, precum şi repartizarea pe U.A.T. a cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015;
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
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
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proiectul de hotărâre în forma

◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea
organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public Judeţean de Promovare a
Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont 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 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui act adiţional la Contractul de finanţare nr.4715/30.09.2015 privind proiectul
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural OBSERVATORUL
ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN 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 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor
de traseu pentru efectuarea transportului public 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 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului
de transport public de persoane pe traseul judeţean nr.30 Bacău-Narcisa-Luizi
Călugăra;
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.
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◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta
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.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt intervenţii la punctul Diverse.
Ştiu că am avut o misiune pentru Comisia de sănătate. Tot o problemă! Este o
problemă şi asta a Spitalului Judeţean de Urgenţă, ce vom face dacă vom primi o
hotărâre definitivă şi irevocabilă pentru eliberarea terenurilor şi trebuie să dăm
gardurile jos? Să nu fim luaţi prin surprindere, acesta a fost rostul propunerii încă
de acum un an. Doamna Mârtz preşedinta comisiei vă rog să prezentaţi materialul.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Da. Domnilor consilieri aţi primit fiecare
câte o copie a amplasamentului acestor parcele care au fost recendicate şi obţinute
de vechii proprietari. Vă rog să urmăriţi puţin pe această schiţă. Avem aici poziţiile
de la 1 la 7. Voi citi raportul comisiei de sănătate, care s-a deplasat în teren şi a
constatat următoarele: există loturi retrocedate, pe care în acest moment există
drumuri de acces, asta legat şi de ce spunea domnul director Buştiuc, pentru a
realiza circuitele în curtea spitalului. Există vegetaţie forestieră şi din discuţiile
avute şi a planurilor existente s-au desprins următoarele: lotul nr.5 cu o suprafaţă
de 280mp, este util pentru Spitalul Judeţean Bacău, pentru extinderea
Compartimentului de Primiri Urgenţe Pediatrie. În atenţia asupra acestui lot şi a
lotului nr.6 cu suprafaţa totală de 505mp, necesar pentru accesul ambulanţelor la
unitatea Primiri Urgenţe Pediatrie. Pentru că s-a creat acolo prin cedarea acestor
suprafeţe o situaţie, în care ambulanţele efectiv nu pot circula, nu pot lua curba ca
să zic aşa către Unitatea de Primiri Urgenţe. Aceste două loturi, reprezintă întradevăr un mare interes, pentru Spitalul judeţean. Celelalte loturi nu sunt mai puţin
interesante întrucât proprietarii, deşi aceste terenuri sunt foarte utile ca să zic aşa
pentru că nu sunt construibile, mă rog, au problemele lor, totuşi eu cred că privind
problema în ansamblu devin foarte interesante. Deci, am propus să amânăm acest
subiect, există totuşi nişte situaţii speciale aici, în care lotul nr.1 se află în spatele
clădirii administrative unde înţeleg că există amenajată o parcare, dar care privind
în viitor, s-ar putea să ceară acces prin curte, să ajungă acolo, deci, iarăşi ne
incomodează ca spital judeţean vorbesc, ca şi interes, a Consiliului judeţean spre a
Spitalului judeţean. Mai există lotul nr.7 care este în spatele Spitalului municipal,
de asta am spus eu, că aici mai sunt discuţii care trebuie făcute, dar având în vedere
cele constatate, comisia supune spre decizia Consiliului judeţean oportunitatea
evaluării şi eventual a cumpărării acestor loturi. De asemenea, ca răspuns la
intervenţia la şedinţa precedentă s-au constatat…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: A tuturor loturilor?
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♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Pentru toate loturile pentru că dacă tot
discutăm din perspectiva şi din interesul consiliului şi a Spitalului judeţean, se
crează un precedent, specific loturile 5 şi 6 sunt obligatorii sunt necesare fără doar
şi poate, loturile 2, 3, 4 vor incomoda spitalul în perspectivă dacă proprietarii vor
nu ştiu ce cu ele, lotul nr.1 este în spatele administraţiei deci, putem să ne gândim
dacă da sau ba şi poziţia 7 care înseamnă spatele Spitalului municipal, iarăşi avem
de discutat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu este în spatele Spitalului municipal
conform schiţei.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Conform schiţei, mie mi se pare că este
de la cantina Spitalului Judeţean de Urgenţă şi ne incomodează la sistematizarea
din faţă şi la fluidizarea traficului în zonă după cum spunea şi domnul doctor
Buştiuc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O secundă: Doamna Mârtz şi comisia spun
aşa: loturile 5 şi 6 într-o perspectivă imediată pot fi importante, loturile 2, 3, 4, şi 7
într-o perspectivă medie, pot fi şi ele interesante şi lotul nr.1, sigur, pare mai după
colţ dacă pot să spun aşa, mai neutilizabil. Eu vă spun… corect aţi lucrat şi vă
mulţumesc mult.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Domnule preşedinte, dacă tot suntem la
punctul acesta…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Noi acum am ajuns în situaţia asta şi că s-ar
putea să ne vină o hotărâre judecătorească şi să plece gardurile.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: La asta m-am şi gândit. Şi dacă nu pleacă
şi proprietarul vrea să-şi pună acolo două capre să stea acolo, deja s-a stricat faţeta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La asta am spus şi eu de-a lungul timpului.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Da. Dacă îmi permiteţi mai avem un punct
de vedere. Asta este poziţia Comisiei de sănătate şi cea care a fost admisă de toată
lumea. Dar din partea Partidului Naţional Liberal, promit că este foarte scurtă,
avem o declaraţie politică.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Strict legat de acest subiect.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Da. Legat de acest subiect şi sper să nu
inflamez spiritele din nou. Nu am înţeles şi nu înţelegem nici acum, modul în care
mai multe parcele de teren din curtea Spitalului judeţean au ajuns în proprietatea
unor persoane fizice. Nu înţelegem de ce Spitalul judeţean nu a fost considerat ca
fiind instituţie de interes public, aşa încât solicitanţii să fie despăgubiţi cu
contravaloarea în bani a terenurilor sau punerea în posesie pe alte amplasamente
din fondul de rezervă al Consiliului judeţean sau a Primăriei Bacău. Dată fiind
situaţia deja creată, PNL Bacău doreşte o reparaţie corectă şi transparentă în finalul
căreia proprietatea şi folosinţa întregului ansamblu precum şi administrarea lui, să
fie în atribuţiile proprietarului, mai exact a Spitalului Judeţean Bacău. De asta am
spus să ne gândim la toate loturile. Dorim să ne asigurăm şi atenţie ! fără să vă
supăraţi nici unul dintre dumneavoastră, să avertizăm public că evaluatorii care vor
fi angajaţi sub conducerea Consiliului Judeţean Bacău…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Prin licitaţie.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: De acord. Dar indiferent care va ieşi până
la licitaţie, în situaţia în care valoarea terenurilor nu va corespunde nivelului
preţului de piaţă, echivalent metrului pătrat de teren neconstruibil, fără căi de acces
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şi fără utilităţi, vom supune atenţiei organelor abilitate întregul episod al acestor
terenuri, de la cererea de retrocedare, documente prezentate în instanţă, până în
situaţia actuală. Din punctul de vedere al Partidului Naţional Liberal, nu trebuia să
se ajungă aici şi este îndoielnică apărarea interesului Spitalului judeţean de către
Oficiul Judeţean de Cadastru şi alte instituţii pe care pe moment nu le enumărăm.
Aşadar, PNL Bacău susţine reântregirea, refacerea, recăpătarea proprietăţii,
recăpătarea proprietăţii de către Spitalul judeţean, însă dorim să se întâmple acest
lucru într-un mod transparent, corect şi cu respect pentru banul public. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu doamna consilier. O să vă
satisfac aşteptările şi cred că nu o să se inflameze nimeni aici şi PSD-ul nu o să
vorbească prin gura preşedintelui acum şi nu o să aibă o opinie acum aşa cum o
aveţi dumneavoastră pe acest subiect, în sensul că este foarte simplu să vă răspund
în calitate de preşedinte al PSD-ului, să vă uitaţi la retrocedările din ultimii 12 ani
de la primăria Bacău. Mă opresc aici. Când PSD-ul va avea o asemenea iniţiativă,
va trebui să mergă până la capăt. Şi la ce mă refer: din capul locului vă spun că
domnul consilier Marcu, aici a avut o poziţie total diferită de asta şi am apreciat-o
la momentul respectiv ca să dăm Cezarului ce-i al Cezarului. În al doilea rând, am
să o rog pe doamna secretar, de fapt o rog degeaba, pentru că dânsa m-a interpelat
ca la următoarea şedinţă să vă prezinte tot filmul nu că domnul consilier Bondor
fost vicepreşedinte, nu l-ar şti sau fost vicepreşedite actualul copreşedinte PNL
domnul Palăr nu şi-ar aminti acest subiect de prin 2008. Că au mai făcut această
discuţie în 2008, era şi domnul Nistor şi au făcut o comisie de anchetă şi nu au
aflat nimic, decât că s-a respectat legea. După 7 ani propuneţi aceleaşi obiective
numai că s-a schimbat domnul Nistor cu doamna Lungu. Nici o problemă că şi
dânsa a fost consilier judeţean. Doamna secretar Zară o să-şi facă această
informare, o să o analizaţi şi eu vă rog de pe acum, înainte să o analizaţi ca să
mergeţi până la capăt şi să nu fiţi ipocriţi. Să fiţi corecţi şi dacă aveţi suspiciuni, să
depuneţi o plângere penală. Ca să fie verificate aceste retrocedări. În al doilea rând
această antepronunţare vis-a-vis de ce se va întâmpla cu evaluatorii, mi se pare
total lipsită de fairplay. Ca să fiu elegant. Evaluatorii îi stabilim prin licitaţie, îi
contractăm, le plătim prestaţia, dacă cumva încercăm să îi influenţăm în munca lor,
plătim, adică plătim cu libertatea, iar ei dacă cumva pe semnătura dânşilor
exagerează, umflă preţurile din cvarii motive, din motive care îi privesc, sau că îi
roagă cineva de la CJ, păţesc acelaşi lucru. Deci, această antepronunţare a
dumneavoastră pe subiect este lipsită de fairplay şi nu este nici o problemă că
avem soluţii şi la asemenea poziţii. Cronologia este următoarea, doamna secretar
prezintă, iar dacă dumneavoastră ca preşedinta Comisiei de sănătate împreună cu
colegii de la PNL consideraţi că sunt oportune aceste terenuri pentru Spitalul
Judeţean de Urgenţă, o să iniţiaţi un proiect, o să-l împuterniciţi pe domnul
vicepreşedinte Năstasă să conducă diligenţele pentru licitaţia evaluatorilor şi asta
este. Dacă ne spuneţi aşa cu mantă… că de fapt noi o să contractăm şi o să
influenţăm evaluatorii, este incorect şi faţă de noi şi faţă de evaluatori. Nu ştiţi ce
evaluator va fi, cu atât mai mult sunteţi incorectă, nu ştiţi ce evaluator va fi şi nici
nu ştiţi ce gânduri are. Dacă are gânduri curate lăsa-ţi-l în pace, iar dacă are
gânduri necurate ştiţi ce aveţi de făcut.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Domnule preşedinte, înainte de orice,
vreau să vă spun de informaţiile pe care le-am primit au fost contradictorii. Unele
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au fost. Pentru că lucrurile astea se petrec de multă vreme, eu nu eram consilier
judeţean pe atunci.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Care lucruri?
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Toate legate de felul în care aceste
persoane fizice au intrat în posesia acestor parcele fix în curtea spitalului. Din
informaţiile mele mai sunt şi alţii care ameninţă că vor primi din nou alte suprafeţe
de teren din curtea spitalului şi şi aici este valabil că circuitele spitalului au şi
circuitele din curte, deci lucrurile se leagă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu am înţeles.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Nu aţi înţeles, eu vă spun mai pe scurt că
din punctul meu de vedere curtea spitalului trebuia tratată ca pe un întreg care
aparţine Spitalului judeţean. Ori faptul că aceste parcele au fost ciuntite, rupte,
onorata instanţă o fi gândit ea ce o fi gândit, dar iată că ne-a pus pe noi într-o
anumită situaţie. Asta este una. Doi, această chestiune că vom avea noi măsuri,
sună a ameninţare şi mie nu-mi plac ameninţările, domnule preşedinte, de nici un
fel. Că vom găsi măsuri, la ce v-aţi referit? Sper că nu este o ameninţare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce ameniţare?
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Nu ştiu pe cine, ce aţi spus că ameninţaţi
că vom găsi noi măsuri pentru aceste poziţii. Nu am înţeles ce aţi vrut să spuneţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu am spus aşa ceva.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Trei. Eu am să vă mai spun ceva. Chestia
că răspundem cu libertatea nu ştiu cine suntem cei care răspundem cu libertatea.
Eu în nici un caz.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La noi mă refeream, nu la dumneavoastră.
Dumneavoastră aţi luat microfonul în mână şi ne spuneţi cum o să greşim noi în
viitor.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Nu este aşa. Vedeţi ce se întâmplă cu
retrocedările domnule preşedinte? Este o nenorocire naţională.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Corect.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Este firesc să ne luăm măsuri de
prevedere? Pentru că suntem într-o situaţie în care, eu cel puţin, mergem înainte şi
apropo de răspunsul dumneavoastră din curte, sau privim înapoi, adică eu simt că
ne aflăm cumva cu pistolul în spate. Nu vedeţi că fiecare din aceşti domni
consilieri evită să ia o hotărâre? Deci, toată lume este prudentă. Eu mă aflu într-o
situaţie când lucrurile au luat-o înainte de a fi eu în mijlocul jocului. Nu înţeleg
cine, pe cine supără! Iar dacă suntem prudenţi, cu atât mai bine. Nu o să se supere
evaluatorul că am zis eu înainte de vreme, în nici un caz.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Foarte bine. Vă spuneam, dacă nu aţi înţeles
şi presupun că nu aţi înţeles. Pentru trecut mergeţi mai departe nu faceţi o simplă
interpelare în CJ. Pentru trecut. Asta vă rog. Faceţi o plângere penală pentru aceste
puneri în posesie, vedeţi că şi în faţă s-au pus de către Primăria Bacău şi atunci
sigur că se poate verifica tot, ca să lămuriţi trecutul.Vă spun că nu puteţi veni din 7
în 7 ani sau din 6 în 6 ani să veniţi de la PNL, anchetaţi, verificaţi, că asta s-a
întâmplat acum 7 ani. Şi acum spuneţi, staţi domnule hai să mai săpăm o dată.
Atunci, s-au prezentat nişte concluzii şi nu s-a depistat nimic. Deci, pentru trecut
nu aveţi altă soluţie ca să fiţi principială dumneavoastră şi partidul pe care îl
reprezentaţi, decât să mergeţi până la capăt. Pentru viitor, există o teamă de a-şi
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asuma responsabilitatea, există în mai multe locuri nu numai aici. Dar această
prezumţie că noi nu ştim ce vrem să facem, o rezolvăm simplu.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Dar, să ştiţi că noi suntem toţi şi consilieri
PNL şi …
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: V-am spus că rezolvăm simplu. Îl propun pe
domnul vicepreşedinte Năstasă să evalueze aceste terenuri.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Şi mai este un lucru. Dumneavoastră nu aţi
înţeles ce am vrut să spun. Că noi propunem consiliului să avizeze evaluarea cum
aţi cerut dumneavoastră asta să hotărâm nu altceva şi am pus o condiţie foarte
serioasă să găsim evaluatori care să nu ne aducă în situaţia… alte situaţii ca să nu
mai vorbesc de ele.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cum îi găsim doamnă?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Pe lege îi găsim. Pe lege.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Evaluarea, mă rog, au mai fost şi alţii şi tot
pe lege şi ne-au pus în nişte situații…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Au mai fost câţiva, dar au fost foarte mulţi
care nu au avut nici o problemă.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Eu spun, ce am propus noi a fost să
mergem înainte şi să nu ne întoarcem.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar de ce să nu ne întoarcem, doamnă?
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Pentru că instanţa a hotărât.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, doamnă! Păi ne întoarcem pentru că
dumneavoastră… minţiţi prin omisiune.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Mă faceţi mincinoasă!?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da doamnă, vă fac. Pentru trecut mergeţi
până la capăt, faceţi plângere nu ca să nu ne întoarcem în trecut. Şi lămuriţi-vă
odată pentru totdeauna dacă nu aţi avut timp 10 ani, lămuriţi-vă cum s-au făcut
aceste lucruri. Şi faceţi plângere nu vă lăsaţi aşa numai cu o interpelare în CJ. Iar
pentru viitor vă predăm şi eu şi colegul meu şi reprezentanţii PSD-ului din CJ,
iniţiativa. Iniţiaţi proiect, iniţiaţi proceduri, faceţi ce credeţi că este mai bine ca să
nu dăm de evaluatori greşit. Dar conform legii.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Dar evaluatorii nu-i luăm de pe stradă,
doamna Mârtz!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, dar o să ştie dânsa cum îi găseşte.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Nu-i găsim. Cum îi găsim!? Găsim
evaluatori?? Aşa sunt procedurile!
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Domnule preşedinte, dacă îmi daţi
voie cu tot respectul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, noi vă predăm iniţiativa doamnă pe
acest subiect. Am avut-o de la începutul anului am zis că există riscuri să se
întâmple nişte lucruri, vă propuneam doar evaluarea. Dacă vă uitaţi bine pe
procesele verbale şi vă rog să vă uitaţi, eu am propus personal, doar evaluarea atât.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Şi eu ce am spus?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Voiaţi să spuneţi foarte multe şi nimic. Şi eu
vă spun foarte simplu. Pe trecut mergeţi până la capăt, faceţi plângere penală, iar
pentru viitor vă cedăm iniţiativa. Ce vi se pare mai corect şi mai principial de atât?
Haideţi să fim serioşi.
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♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Eu voiam să spun atât. Dacă de două
ori s-a amintit numele meu, eu vreau să vă spun că este o onoare dacă şi domnul
Bondor a avut privilegiul de a se ocupa de această problemă şi domnul Palăr s-a
ocupat de această problemă, până la urmă vine mesajul acesta al liberalilor şi poate
îl şi încheiem. Până la urmă noi am propus această evaluare. Ceea ce a făcut
doamna doctor Mârtz în finalul discursului pe care dânsa l-a avut, am zis că noi
liberalii vrem să facem această evaluare la aceste terenuri, ba din contră am zis că
vrem în aşa fel chiar dacă din 6 terenuri câte sunt la ora actuală, 4 sunt foarte
importante am înţeles de la această comisie, am zis să fie toate întregite şi evaluate,
chiar dacă două sunt mai puţin importante dar, pe viitor pot fi şi ele la fel de
importante. Şi dacă vrea să se facă comisia asta, nu am nimic împotrivă şi nici nu
dau înapoi pentru că pe lângă domnul Marcu şi eu sunt unul dintre aceia care am
susţinut şi în interiorul partidului meu, poate nu în şedinţa Consiliului judeţean
dar, în interiorul partidului am fost unul dintre aceia care am susţinut că aceste
nedreptăţi până la urmă dacă le putem spune aşa, trebuie rezolvate. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Deci aveţi iniţiativa, instrumentul
propunerii hotărârii de consiliu judeţean, vă rog să-l utilizaţi cât se poate de repede.
Porniţi evaluarea, domnul vicepreşedinte Năstasă va răspunde de procedura de
evaluare şi este simplu ca să ieşim noi din această suspiciune a dumneavoastră.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Avansez şi eu o opinie. Eu nu pun la îndoială
legalitatea atribuirii terenului. Nu am voie pentru că nu am dovezi şi pentru că acea
comisie şi-a făcut treaba. Eu sunt convins că şi-a făcut treaba în mod
corespunzător. Problema pe care vreau să o ridic eu astăzi este alta şi am să fiu în
distonanţă cu colegii mei liberali poate din cauza faptului că ei nu au fost la
întâlnire. Nu cred că trebuie oprită iniţiativa, deja declanşată. Declanşată de cei
care nu-şi pot valorifica terenurile, declanşată prin vocea dumneavoastră domnule
preşedinte, sau a conducerii Consiliului judeţean, este mai puţin important. Este o
problemă care trebuie rezolvată. Însă felul în care demarează, se declanşează
rezolvarea acestei probleme cred eu că trebuie să aibă un alt punct de pornire. De
ce Comisia de sănătate trebuie să facă această analiză? Nu cred că este îndrituită să
facă o astfel de propunere, de ce nu o face executivul Consiliului judeţean? De ce
nu pleacă o opinie a domnului director general?!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Anul acesta aţi mai lipsit de la şedinţe
domnul consilier? Ştiam că sunteţi un consilier silitor.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Nu. Eu mă întreb de ce managerul spitalului
nu-şi justifică nevoia acestor terenuri pentru viitoarele obiective făcând un raport.
Aceste rapoarte ajung la dumneavoastră cei care sunteţi în conducere şi de regulă
ne propuneţi proiecte de hotărâre. În acest caz de ce nu o faceţi?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi lipsit de la şedinţă îmi pare rău şi vă
comportaţi ca şi cum aţi fi fost intotdeauna as în proceduri dumneavoastră,
domnule consilier Olaru. Domnul manager, îmi amintesc în şedinţă când a
fundamentat în faţa dumneavoastră. Mai mult decât hârtia…
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Fundamentare verbală.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi domnul consilier… Intervenţia
dumneavoastră dacă nu ştiaţi în consiliul judeţean şi a oricăruia are valoare ca şi
una scrisă, să ştiţi. Nu poți să vorbeşti ce vrei la microfonul acesta..
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Dumneavoastră ştiţi foarte bine…
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Iar propunerea… Nu vreau să las demagogia
şi ipocrizia să zburde cu doamna Mârtz de mână şi cu PNL-ul în spate.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Uşurinţa cu care folosiţi aceşti termeni noi o
cunoaştem cu toţii şi poate că ar fi bine să vă mai înfrânaţi uneori la astfel de
remarci.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îmi asum, domnule consilier. Asta rămâne la
latitudinea mea.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Deci eu am pus o întrebare: de ce managerul
Spitalului judeţean, nu face un referat de oportunitate, o justificare, că terenurile
respective sunt necesare începând de mâine pentru următorii ani…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar dumneavoastră ce mai căutaţi pe scaunul
acela dacă nu puteţi să evaluaţi o situaţie de genul acesta? Iniţiaţi un proiect de
hotărâre de consiliul judeţean că aveţi obligaţie prin lege. De ce nu puteţi să
iniţiaţi?
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Răspunsul este următorul, Spitalul județean
este un mecanism complex pe care îl cunoaşte foarte bine cel care este implicat în
mecanismul respectiv şi vă dau încă un exemplu: comisia care este formată şi din
specialişti şi din medici nu a găsit justificare decât pentru trei terenuri, celelalte
terenuri sunt şi ele la pachet dar, eu cred că managerul, Consiliul de Administrație
care trebuie să fie de acord (pentru că asta ar trebui să fie filiera) managerul,
Consiliul de Administrație, AGA şi după aceea pe masa consilierilor. Nu
comisia…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să vă dezamăgesc. Nu îmi aminteam
exact… Există fundamentare scrisă din partea managerului domnule consilier şi ați
avut-o la mapă şi ați auzit şi în şedință din partea mea, din partea managerului de
această fundamentare, o lălăiți acesta este adevărul, o lălăiţi de un an de zile, sfidați
proprietarii de acolo.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: De ce nu luați în calcul Consiliul de
Administrație al spitalului, de ce nu luați AGA? Pentru astfel de propuneri…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, domnule consilier, e o problemă de
oportunitate pe care dumneavoastră o puteți aprecia că de aceea sunteți pe scaunul
acela, nu vă mai tot salvați aparențele pentru muştruluielile de la partid care
urmează că asta faceți acuma cu toții, stați liniştiți că ştim în ce piesă jucați. Ați
fost în consiliul județean pe acest subiect, până acuma domnule Olaru şi doamna
Mârtz ați fost degeaba. Noi, executivul, managementul spitalului, nu băgaţi
Consiliul de Administrație am fundamentat scris.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Părerea mea este că încercați să scoateți
castanele cu mâna consilierilor.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, da, da. Sigur, aşa este.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: De aceea vă recomand traseul perfect legal şi
puteți să-l argumentați legal, fără ca cineva să…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar este făcut traseul.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Păi traseul, care este traseul?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi l-ați votat a fost şi proiectul de hotărâre.
Ați lipsit de la şedință? Dacă aţi lipsit, vă găsesc o scuză, dar proiectul de hotărâre
a fost la mapă domnule consilier. Dumneavoastră nu ştiți ce faceți în consiliul
județean?
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♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Evaluarea asta este precum carul înaintea
boilor, asta nu înțelegeți dumneavoastră, că până la evaluare, trebuia să avem o
fundamentare legată de necesitatea şi de nevoia imperativă…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Există, luați-vă arhiva dacă o mai țineți dacă
nu aruncați materialele, luați-vă arhiva şi vedeți că aveți acest document. Ştiți care
este problema, noi ne-am făcut datoria domnule consilier pe acest subiect, am
cedat şi inițiativa nu numai declarativ ci şi scris o să o facem, v-am cedat inițiativa
când va veni hotărârea să zboare gardurile de acolo o să vă căutăm.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Domnule preşedinte, eu am înțeles că
dumneavoastră vreţi să predaţi iniţiativa. Eu vă spun să faceţi contrariul, nu predați
inițiativa duceți-o până la capăt.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O predau.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Făceți-o dumneavoastră pentru că
dumneavoastră sunteți preşedintele Consiliului județean, dumneavoastră sunteți
principalul responsabil legat de activitatea Spitalului județean şi dacă directorul a
făcut o astfel de propunere dați-i drumul mai departe.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, am avut această inițiativă
de două ori nu vă faceți că nu înțelegeți, de două ori am avut această inițiativă, nu
ați votat! ce tot vorbiți aici? Urmează să propuneți ceva care va fi similar cu ce am
propus noi şi veţi vota atunci, asta veți face…
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: De ce nu înțelegeți că nu se face evaluarea
înainte de a fundamenta, de a solicita.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când am propus evaluarea,… domnule
consilier, îmi pare rău, ar trebui să vă spun bună dimineața! când v-am propus
evaluarea, exista fundamentare scrisă, din partea managerului spitalului. Asta e. Nu
e problema mea că sunteți neinformat şi că nu sunteți pregătit pe acest subiect.
Asta este, şi managerul şi executivul şi proprietarii au fost în sală. Vă chinuiți să
găsiți acul în carul cu fân dar vă spun că nu-l găsiți pe acest subiect. Nu ați înțeles
că am făcut-o de două ori, nici acuma nu înțelegeți, e a patra oară când am spus că
am făcut-o de două ori.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: De ce nu facem şi altfel? Aprobaţi achiziția
acelor terenuri, înainte…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Faceți dumneavoastră altfel că eu am făcut-o
într-un fel în care am considerat oportun, legal, procedural, faceți dumneavoastră
altfel nu-mi propuneți mie să fac altfel, faceți dumneavoastră altfel.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Fac parte din Comisia de sănătate şi aş vrea să
cred şi mi-ar place să cred că nu ne-am întâlnit, că nu ne-am deplasat de două ori
degeaba. Am avut două întâlniri.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când, anul acesta sau şi în 2009?
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu, săptămâna trecută. Vreau să refac o frază
pe care a citit-o doamna Mârtz şi spune aşa: comisia, la fața locului a găsit
următoarele…, a stat de vorbă şi cu personalul şi a constatat următoarele… Ce a
constatat comisia supune dezbaterii plenului Consiliului județean nu a luat comisia
nici o decizie şi nici nu va lua.Vă mulțumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, nu a spus să ia comisia o decizie, nici nu
poate să ia decizii comisia, domnule consilier! Dumneavoastră ne spuneți că
soarele răsare de la est.
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♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu am spus eu asta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ba exact asta ne-ați spus.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu, nu am spus.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ba da, ba da. Poate, cu alte cuvinte, eu sunt
mai explicit, comisia nu ia decizii, comisia nici nu are cum să ia decizii, decizia se
ia, într-o speță de genul acesta, cu 2/3 cu 25 de voturi.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Asta am spus şi eu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră aţi spus comisia nu ia
decizii. Ştiu toţi de asta, comisia nu ia decizii. Mulţumesc frumos de ce ştiu toţi.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Corect.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Noi v-am spus că noi am făcut propunerea
executiv, management şi consilieri județeni o parte de două ori, într-un fel în care
am considerat procedural corect, fundamentat, am lăsat-o şi la dezbatere da?
Dumneavoastră veniți şi spuneți să facem altfel. Nu. Noi vă spunem să faceți
dumneavoastră altfel, aşa cum gândiți!
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, eu v-am spus că acea
comisie s-a deplasat şi a văzut faptele reale.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi nu a propus…
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: În dezbaterea consiliului, inclusiv al
aparatului…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aveți instrumentul inițiativei.
♣ Dl Olteanu Petre, consilier: Domnule preşedinte, am căutat în arhivă şi am
găsit opinia de oportunitate întocmită de conducerea Spitalului Județean Bacău în
data de 10 februarie 2015 – citesc această opinie care este foarte, foarte scurtă.
„ Având în vedere dispoziția Consiliului Județean Bacău privind întocmirea
unui raport de oportunitate privind soluţia juridică asupra terenurilor aflate din
incinta Spitalului Județean de Urgență Bacău, aparținând unor persoane private,
managementul unității spitaliceşti exprimă următorul punct de vedere: terenurile
în cauză fac parte actualmente din fondurile de spațiu verde alocat unității
conform ordinului Ministrului Sănătății nr.914/2006 care obligă la asigurarea
unui număr de 20 mp de spațiu verde pentru fiecare pat din spital. Terenurile în
cauză se regăsesc în zona secției de Pediatrie şi pot constitui subiectul unui
proiect de ergo-terapie de care să beneficieze copiii cu dificultăti fizice şi mentale.
Ţinând cont de vecinătatea imediată cu o secție a spitalului în care sunt trataţi
copii, terenurile în cauză considerăm că nu pot avea altă utilitate decât acea de
spațiu verde sau de spațiu exploatat de Spitalul Județean Bacău în beneficiul
secţiei. Probabil domnul Olaru se referă la faptul că nu este o opinie care să
exprime cu fermitate necesitatea achiziționării acestor terenuri.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Cum cuantificaţi fermitatea aceasta,
domnule consilier, explicați-ne şi nouă, plus – minus, să vedem cum cuantificăm…
♣ Dl Olteanu Petre, consilier: Domnule vicepreşedinte, vă rog, vă rog, să mă
ascultaţi. Mie mi se pare că argumentele doamnei doctor Mârtz au fost mai
convingătoare,
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Formulați inițiativă de consiliu…
♣ Dl Olteanu Petre, consilier: A venit şi cu o schiță, mi s-au părut mai
convingătoare probabil de aceea spunea domnul Olaru, că nu erau suficient de
bine fundamentate.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, dacă ați fi în locul
executivului care a propus de două ori acest proiect, ce ați face? Nu v-aş ruga pe
dumneavoastră să mă învățați dar, scris să-mi arătaţi cum ar fi mai bine această
propunere?
♣ Dl Olteanu Petre, consilier: Ba da.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De ce nu veniți cu iniţiative? Atunci când nu
trebuie, aveți inițiative!
♣ Dl Olteanu Petre, consilier: Eu aş saluta…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, lăsaţi. Cu saluturile…! Uitați unde am
ajuns, de un an batem apa în piuă pe acest subiect.
♣ Dl Olteanu Petre, consilier: Eu nu ştiu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ei, nu ştiți şi a revenit acest subiect, eu nu-l
mai aduceam niciodată, vă spun sincer. L-am ridicat de două ori acest subiect şi mi
s-a părut absolut suficient. El a reapărut ca urmare a acționării în instanță din
partea proprietarilor pentru a elibera terenurile de a ridica gardurile de asta s-a
reactivat acest subiect. Eu nu am mai venit personal cu acest subiect, v-am spus
aşa – faceți ceva că noi am avut o poziție clară, am avut o inițiativă clară de două
ori, nu pot să fiu atât de neatent şi să nu constat că am propus de două ori şi atunci
vă rog pe dumneavoastră să inițiați nu spun în cheie negativă că aveți
vicepreşedinte mai rău îi fac dacă spun asta. Domnilor, PNL-ul aveți
vicepreşedinte, aveți consilieri care ştiți să formulați propuneri şi să apreciați o
oportunitate uitați doamna Mârtz a luat cuvântul, a spus foarte bine cum spuneți
dumneavoastră, domnul Olaru la fel, a spus foarte bine cum spuneţi
dumneavoastră. Adică chiar nu puteți formula o propunere de hotărâre a consiliului
județean pe care după aceea executivul reprezentat de domnul Năstase punctual pe
această speță, să-l ducă la bun sfârşit aşa cum ne propuneți dumneavoastră într-un
mod…? Noi de două ori am încercat. Doamna Mârtz ne-a atras atenția ca să nu
cumva evaluatorul să evalueze în fel şi chip terenul, chiar e momentul să ne
retragem din această speță, două propuneri la rând, suspiciuni de nu ştiu ce. Pârtie
liberă domnilor consilieri de la PNL! Sunteți minim trei să faceți această propunere
ați luat cuvântul trei pe acest subiect. Punctual ne puteți arăta cum se
fundamentează în viziunea dumneavoastră şi cum se implementează un asemenea
proiect dacă-l considerați oportun. Nu fugiți de această responsabilitate a inițiativei
în consiliul județean, de proiect de hotărâre a consiliului județean. Ştiți la ce mă
refer. Că ați mai avut inițiative şi dumneavoastră şi domnul Olaru şi doamna
Mârtz, ați mai avut inițiative când v-a fost uşor sau…ați făcut propuneri de proiect,
ştiți să redactați o propunere de proiect. Noi nu vă cerem decât un lucru absolut de
bun simț şi decent. Faceți o propunere pe proiect de HCJ pe care-l implementați
prin domnul vicepreşedinte Năstase, sau alt vicepreşedinte, cum considerați
dumneavoastră aşa cum ne sugerați. Nu ne mai sugerați pe pixul nostru ce să
facem. Faceți chiar dumneavoastră. Eu v-am mai spus chestia asta. Nu e corect şi
ştiți şi dumneavoastră foarte bine treaba asta, e păcat că vreți să mutați atenția pe
acest subiect, aveți pentru trecut mai aveți un pas de făcut, nu interpelări în CJ că
interpelări în CJ, în comisii aţi avut de-alungul timpului, partidul istoric PNL ați
avut interpelări… nu mai faceți interpelări în CJ că sunt goale de conținut, faceți
plângere punctual, nume, prenume pentru că a făcut abuz în serviciu, a dat teren
incorect, faceți plângere, corect doamna Mârtz.
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♣ Dna Mârtz Carmen, consilier: Da, domnule preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ca să fiți legitimă în asemenea demersuri.
♣ Dna Mârtz Carmen, consilier: Corect.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru viitor tot ca să fiți legitimă în
asemenea demersuri, având în vedere că o spun a şaptea oară cred, pe viitor
instrumentul inițierii unui proiect de hotărâre de consiliul județean, implementare
prin vicepreşedinte. Unde suntem incapabili şi sunteți mai capabili decât noi, aveți
instrumentul să o probați. Nu vă supărați. Acesta este adevărul.
♣ Dna Mârtz Carmen, consilier: Da, nu mă supăr.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Domnule preşedinte, două secunde aş vrea să
mai intervin, şi din activitatea comisiei şi din ce s-a evaluat, s-a desprins
următoarea concluzie şi anume necesitatea evaluării acestor terenuri, haideți să fim
de acord că din contraziceri cele mai bune lucruri se fac, ideea este şi aş vrea să
mai propun domnului director, dacă față de amendamentul făcut de propunerile
făcute, de punctul de vedere din primăvară, dumneavoastră mai aveți ceva şi v-aş
ruga să veniţi în completare şi eu cred că vom depăşi acest moment.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu vă spun că voi vota proiectul pe care-l
propuneți dumneavoastră cu două mâini, după ce se iau avizele de legalitate.
Proiectul pe care îl propuneţi dumneavoastră îl votez cu două mâini nu mai faceți
apel la unitate şi la alte minuni ca să depăşim momentul, am depăşit, că doar trece
timpul, se termină şedința, am depăşit natural nu trebuie să faceţi şi
dumneavoastră la fel. Propuneți proiectul de hotărâre şi vă promit de pe acum că o
să aveți cel puțin votul meu, şi dacă aveţi votul meu, mai conving eu şi alţi colegi.
Şi atunci aveți oportunitatea să ne prezentaţi foarte repede ceea ce ne propuneți
nouă. E simplu, e simplu. Vă faceți că nu ştiți despre ce vorbim. Dacă nu mai sunt
alte intervenții, vă mulțumesc pentru răbdare.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 16.12.2015,
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit,
consilier Nicoleta Ciulină
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