CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 14 noiembrie 2011, 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.327 din 09.11.2011 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 de aleşi locali absentând
motivat domnul consilier Ilieş Petrică, doamna consilier Biri Daniela si doamna
vicepreşedinte Coşa Maricica.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei, la solicitarea domnului preşedinte Dragoş Benea sunt conduse
parţial de domnul vicepreşedinte Brăneanu Dumitru.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor
consilieri, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi. Dau citire ordinii de zi pentru
aprobare.
1.

Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 12.10.2011;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Griţcu Gabriel;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „George
Bacovia” Bacău şi Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, pentru organizarea şi
desfăşurarea proiectului „SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE ESTETICĂ, ediţia a XVIIa”;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
4. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice în statul de funcţii al
Camerei Agricole Judeţene Bacău;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul
2012 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău şi Direcţia Judeţeană
de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la unele instituţii publice
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării centrelor de servicii sociale Alexandra
Oneşti şi Ghiocelul Bacău prin reorganizarea centrelor rezidenţiale de tip clasic din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău;
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor pentru obţinerea
autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă de către Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” Bacău pentru imobilul situat în str. Aleea Parcului
nr.9, Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul Bacău şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Slănic Moldova
în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului "Schi Parc Slănic Moldova";
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
10. INFORMARE asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe primele 9 luni ale anului 2011;
Prezintă: dl Ochenatu Nechifor Eugen – preşedinte ATOP
11. Diverse.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Vă informez că domnul preşedinte Benea
este la întâlnirea cu reprezentanţii de la sănătate în sala mica şi de aceea o să vină puţin
mai târziu
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi in forma prezentată şi se aprobă
în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 12.10.2011 şi se dă cuvântul doamnei secretar al judeţului
Zară Elena Cătălina.
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor art.42
alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre
aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus
menţionate, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Bacău din data de 12.10.2011.
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 ale şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Brăneanu
Dumitru îi dă cuvântul doamnei secretar Zară Elena Cătălina pentru a prezenta proiectul
de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Griţcu
Gabriel.
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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.
Domnul Griţcu Gabriel este invitat pentru a depune jurământul de consilier judeţean.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Felicitări, şi îi urăm domnului Griţcu bun
venit în rândurile consilierilor judeţeni şi spor la muncă alături de consilierii judeţeni.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Brăneanu
Dumitru prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea
Judeţului Bacău cu Universitatea „George Bacovia” Bacău şi Centrul de Cultură „George
Apostu” Bacău, pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „SIMPOZIONUL
NAŢIONAL DE ESTETICĂ, ediţia a XVII-a.”
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 4 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Brăneanu
Dumitru prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transformarea
unei funcţii publice în statul de funcţii al Camerei Agricole Judeţene 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 5 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Brăneanu
Dumitru prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Bacău şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 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 6 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Brăneanu
Dumitru prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii la unele instituţii publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean
Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Brăneanu
Dumitru prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
înfiinţării centrelor de servicii sociale „Alexandra” Oneşti şi „Ghiocelul” Bacău prin
reorganizarea centrelor rezidenţiale de tip clasic din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Preiau şi eu puţin din conducerea acestei şedinţe, nu
înainte de a-l ruga pe domnul vicepreşedinte să se pregătească pentru punctul 8 să ne facă
un rezumat la situaţia de acolo. Îmi cer scuze pentru întârziere. În sala mică este o discuţie
interesantă şi vă mărturisesc că şi aprinsă pe subiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor
de sănătate în judeţul Bacău, un proiect câştigat de Consiliul judeţean pe fonduri europene.
Deocamdată singurul proiect la nivel naţional care îşi propune să abordeze subiectul
strategiei de sănătate pentru următorii ani într-un judeţ şi singurul proiect cu finanţare din
fonduri europene. A fost o întâlnire săptămâna trecută la Centrul de Afaceri, o primă
întâlnire, astăzi cadrul este mai restrâns cu managerii de spitale, cu primarii de oraşe care
au spitale, cu membrii ai consiliilor de administraţie şi cu consilieri judeţeni. Le
mulţumesc consilierilor judeţeni care au participat şi acum o săptămână şi astăzi la această
şedinţă. Sperăm să rezulte un document pe care să şi-l însuşescă toţi actorii din domeniul
sănătăţii şi toţi actorii politici şi administrativ ai acestui judeţ. Deocamdată nu cred că
suntem pregătiţi noi,ca societate, să respectăm un asemenea document, adică toţi să ne
substituim acestui document fie că este preşedinte de consiliu judeţean, primari,
parlamentari, partide politice, dar până la urmă dacă din această strategie vor rezulta două,
trei idei principale, două, trei obiective importante de susţinut, tot am câştigat ceva. Şi trag
nădejde că după finalizarea acestui proiect, pe care o să vi-l comunicăm fiecăruia dintre
dumneavoastră, vom desprinde repet, două, trei, patru idei principale care să ajute la
dezvoltarea sănătăţii în judeţul Bacău.
◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor pentru obţinerea
autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă de către Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” Bacău pentru imobilul situat în str. Aleea Parcului nr.9,
Bacău.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Am să vă prezint pe scurt acest proiect,
pentru că aşa cum ştiţi la clădirea din parc pe care am dat-o spre administrare Complexului
Muzeal ,,Ion Borcea,, Bacău, nici la acestă dată nu este finalizată recepţia finală, din
motive pe care poate le ştiţi şi anume avizul PSI. Acest aviz, pentru a-l obţine, trebuie
făcute o serie de modificări şi îmbunătăţiri la structura clădirii pentru a putea fi asigurată
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în caz de incendiu. Aceasta presupune o investiţie foarte mare. Iar pentru a putea realiza
acest lucru avem nevoie de un proiect care să ne spună exact ce înseamnă această
investiţie. Având în vedere data de când s-a finalizat construcţia, noi Consiliul judeţean am
hotărât să mutăm biblioteca în această clădire. Acest lucru a dus la schimbarea datelor
privind expunerea la incendii a clădirii şi din această cauză suntem puşi în situaţia de a
relua, de a reveni, cu un proiect unitar pe întreaga clădire, având în vedere cele două
instituţii, Muzeul de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” şi Biblioteca, pentru a realiza condiţiile
impuse de normele PSI. Am venit cu această propunere în sensul în care plata proiectului
să fie făcută de către administrator, în speţă Complexul Muzeal ,,Ion Borcea” pentru
întreaga clădire. Altfel am fi nevoiţi să venim cu două proiecte unul al muzeului „Ion
Borcea” şi unul al Bibliotecii, ceea ce nu este normal pentru o clădire care este unitară din
punct de vedere tehnic şi din punct de vedere al aspectului fizic. De aceea, rugăm
Consiliul judeţean prin acest proiect de hotărâre să împuternicim de fapt administratorul de
drept cel pe care noi l-am stabilit, Complexul Muzeal ,,Ion Borcea” pentru a demara
realizarea acestui proiect privind lucrările care trebuie făcute pentru a asigura şi a răspunde
exigenţei normelor PSI, plata proiectelor derulându-se prin Complexul Muzeal „Ion
Borcea” din aleea Parcului Bacău. Aceasta este în esenţă de fapt ceea ce vă propunem,
sper să fiţi de acord, pentru că altfel ar trebui să împărţim în două proiectul să facă
Biblioteca un proiect şi complexul „Ion Borcea” alt proiect şi nu ar fi normal pentru o
clădire unitară.
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 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Bacău şi Unitatea Administrativ
Teritorială Oraşul Slănic Moldova în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului
"Schi Parc Slănic Moldova".
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu acest proiect am venit aproape lunar în ultima
perioadă în atenţia dumneavoastră. Ministerul Dezvoltării prin organismul intermediar
Nord –Est a venit cu o nouă clarificare pe data de 4 noiembrie, vis-a-vis de proiectul Schi–
Parc Slănic Moldova, mai exact cheltuielile conexe organizării de şantier, au fost
transferate de la capitolul de cheltuieli eligibile la capitolul de cheltuieli neeligibile.
Practic ni se mai pasează 407 milioane nouă administraţiei locale şi consider că deşi la alte
proiecte similare în alte judeţe cheltuielile cu organizarea de şantier au rămas la capitolul
neeligibile, consider că acest proiect trebuie să meargă înainte şi de aceea vă propun să
suportăm noi această cheltuială de 410 milioane privind organizarea de şantier şi să ne
pregătim pentru semnarea acestui document, un proiect la care judeţul Bacău visează,
îndrăznesc să spun, de aproape 5 sau 6 ani. Sper să fie ultima observaţie a ministerului pe
această documentaţie după care să trecem la semnat. Evident, toate categoriile de cheltuieli
s-au modificat ca urmare a acestei intervenţii. Le aveţi în expunerea de motive toate aceste
cheltuieli foarte bine detaliate, valoarea totală a proiectului, valoarea neeligibilă a
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proiectului, valoarea eligibilă, tva-ul, contribuţia proprie,
nerambursabilă. Sunteţi destul de familiarizaţi cu acest proiect.

asistenţa

financiară

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 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului preşedinte ATOP Ochenatu Eugen pentru a prezenta INFORMARE
asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei
civice a comunităţii pe primele 9 luni ale anului 2011.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: În plus faţă de informarea pe care o aveţi toţi
consilierii la mapă, aş vrea să adaug că la nivelul judeţului Bacău s-a procedat la
reorganizarea activităţii poliţiei, în mediul rural fiind înfiinţate zece secţii de poliţie care
funcţionează în momentul de faţă, urmând ca pe parcurs în colaborare cu conducerea
Inspectoratului Judeţean să căutăm să rezolvăm atât problemele administrative care apar la
nivelul celor zece secţii cât şi problemele de activitate curentă a poliţiştilor. De asemenea,
sperăm ca în 7-8-10 luni să putem să vă informăm despre eficienţa acestei reorganizări.
Sperăm să îmbunătăţim activitatea secţiilor de poliţie şi rezultatul final fiind de fapt
creşterea siguranţei cetăţenilor. De asemenea, până la şedinţa următoare veţi avea în mapă
fiecare consilier, noua reorganizare ca să ştiţi cum sunt arondate comunele pe cele 10
secţii de poliţie. Vă mulţumesc.
♣ Dl Oprişan Vasile, comisar şef Inspectoratul Judeţean de Poliţie: Da, mulţumesc
domnule preşedinte, vreau să salut pe toţi invitaţii. După cum ştim cu toţii, anul acesta
poliţia a avut mai multe probleme în ceea ce priveşte restructurarea care s-a făcut la
nivelul judeţului Bacău (şi nu numai la nivelul judeţului Bacău) şi în toată ţara, pe care
am trecut-o zic eu cu bine. Problemele au fost rezolvate, deci au fost colegi care au fost
peste numărul de indicatori finanţaţi s-au rezolvat problemele, unii au plecat din motive
bine întemeiate, deci restructurarea s-a făcut, am luat-o de la capăt şi ne-am apucat de
treabă să ne îndeplinim cu seriozitate atribuţiunile de serviciu. În ceea ce priveşte
implementarea conceptului de ordine publică în mediul rural, este un concept pe care noi lam implementat, deci de la 1 septembrie 2011 toate cele 10 secţii care funcţionează la
nivelul judeţului sunt funcţionale, urmează ca în următoarea perioadă şi am început deja să
se deruleze activităţile de numire a şefilor de secţie prin concurs şi sperăm ca în cel mai
scurt timp să fie toate ocupate şi atunci când avem un şef de secţie putem să-l
responsabilizăm şi dumnealor vor avea o altă responsabilitate în faţa cetăţenilor. Sperăm
să fie un concept bun dacă îl implementăm şi îl corectăm acolo unde sunt probleme. Aşa
cum a spus şi domnul preşedinte Ochenatu la sfârşitul anului, vrem să facem o analiză la
fiecare secţie să vedem cu minusurile şi plusurile cu care am venit, pentru că este ceva nou
şi trebuie să corectăm pe parcurs, exact ceea ce nu este în regulă. Sunt probleme, fie de
administraţie locală, deoarece cei de la administraţia locală nu sunt obişnuiţi cu acest
concept şi urmează să avem noi întâlniri. Chiar şi cu ATOP-ul am stabilit să mergem
împreună conform unui grafic, prin secţiile respective şi să vedem problemele cu care se
confruntă cel mai mult cetăţenii. Vreau să vă spun că secţiile de poliţie funcţionează în
sediile fostelor posturi de poliţie cu excepţia secţiei de la Traian care funcţionează într-un
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spaţiu care a fost luat şi dat de către primăria Traian. Dacă mai aveţi întrebări eu vă stau la
dispoziţie.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Foarte scurt. Vreau să vin în ajutorul domnului
comisar şef şi să spun că această reorganizare care s-a făcut, din fericire (sau din păcate,
luaţi-o cum vreţi), depinde de factura umană a conducătorului şi în acest sens, întrucât am
avut ocazia să mă confrunt cu mai multe zone ale judeţului, am constatat că acolo unde
responsabilitatea celui pus să conducă, secţia este normală, repet, normală, nu neapărat
excelentă, treburile merg bine. Dar, din păcate sunt şi secţii unde conducătorul pus
interimar nu se ocupă şi acolo treburile merg mai rău. De aceea, vă rog din suflet şi cred că
nu fac un lucru rău, ca atunci când se va da concurs pentru acele secţii, conducătorul să fie
cel mai bun. Iar câştigătorul concursului, să nu fie printr-o influenţă, printr-o vorbă, ci întradevăr să fie pe merit. Pentru că dacă el se implică vă spun că rezultatele sunt
extraordinare. Şi cunosc 2-3 zone din Bacău, unde într-adevăr s-a redus foarte mult hoţia şi
prin acele raiduri făcute în gaşcă când şeful de post nu mai este prieten cu hoţul, şi nici
teama nu mai apare pentru că este singur la 10 hoţi, şi sunt mai mulţi poliţişti şi dacă se
face normal, repet, nu foarte bine, normal, atunci într-adevăr se reduce infracţionalitatea.
De aceea, încă o dată repet şi cred, că colegii mei sunt de acord cu mine, ca atunci când
vor fi acele concursuri pentru şefi să-i puneţi pe cei mai buni. Vă mulţumesc.
♣ Dl Brăneanu Dumitru vicepreşedinte: Mulţumim domnului comisar şef, Oprişan
şi domnului preşedinte ATOP Ochenatu. La punctul de diverse aş vrea să vă informez că
avem o adresă venită ca de obicei în fiecare an de la ambasada României de la Chişinău
prin care ne solicită să sprijinim iarăşi acea expoziţie de produse alimentare, băuturi, sau
obiecte de artă, cărţi discuri, CD-uri şi aşa mai departe. Este o expoziţie pe care Ambasada
României o organizează la Chişinău în fiecare an de ziua naţională a României, produse
care sunt vândute şi banii respectivi se dau către orfelinate din republica Moldova. Rugăm
dacă se poate şi anul acesta să încercăm să susţinem această acţiune, fiecare sau cei care
puteţi. Repet, cu jucării, băuturi, alimente, discuri, obiecte de artă, cărţi, ce poate fiecare,
în aşa fel încât pe data de 27-28 noiembrie maşina de la Ambasadă va veni să le colecteze
şi să le ducă către Chişinău. De la noi de la Consiliul judeţean se ocupă de acest lucru
domnişoara Dana Pricopie. Deci, cei care vreţi să contribuiţi, să vă implicaţi, Dana
Pricopie va lua legătura cu dumneavoastră şi să facem acest demers. L-am făcut în fiecare
an, şi anul trecut şi acum doi ani, atât cât am putut dar a fost zic eu un lucru bun.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Am o propunere. Să donăm indemnizaţia de şedinţă pe
o lună pentru această acţiune. Eu sunt de acord şi puteţi să consideraţi făcută chestiunea
asta. Mulţumesc
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Este o propunere! Comentarii.
Sunteţi de acord? Luăm prin consens, prin vot? Prin consens? Prin consens, dacă o luăm
este clar.
♣ Dl Burcă Euge, consilier: Nu cred că merge chestiunea cu banii. Deci, acolo este
vorba de a prezenta unele produse româneşti. Acolo se face un stand, nu poţi să te duci cu
banii. Doar dacă din banii respectivi cumpărăm nişte produse româneşti şi ne prezentăm
acolo.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Cumpărăm de 60 de milioane cărţi. Şi ele vor rămâne
acolo şi gata.
♣ Dl Burcă Eugen, consilier: Deci să nu se interpreteze greşit că nu sunt de acord
să-mi cedez indemnizaţia numai că, trebuie procedat în modul acesta.
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♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Deci, practic ar trebui să cedăm
indemnizaţia pe luna octombrie ca să realizăm acţiunea.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Deci, în numele meu am hotărât.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: În numele dumneavoastră, dar să vedem
ce spun şi ceilalţi colegi. Eu vă supun la vot pentru că prin consens nu merge, că s-ar putea
să vă răzgândiţi, dar dacă e prin vot şi este decizia consiliului atunci trebuie să ne supunem
toţi. Aştept şi alte comentarii să nu spuneţi după aceea că domnule eu nu am vrut.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Anul trecut am fost şi eu implicat în această acţiune şi
vreau să vă spun că într-adevăr acolo se cere şi se permite, atenţie se permite, doar lucruri
care sunt cu specific românesc. Sigur, sunt de acord şi eu personal sunt de acord, să cedez
îndemnizaţia pe luna care vine, dar, trebuie cumpărate lucruri cu specific românesc. Vis-avis de vot, eu cred că ar trebui întrebat fiecare consilier în parte dacă vrea această opţiune.
Eu personal îmi cedez indemnizaţia nu numai pe o lună chiar pe două luni dacă permite
timpul acest lucru, dar trebuie cumpărate lucruri cu specific românesc. Altfel nu au nici
impactul care trebuie să-l aibă, ştiţi cu toţii ce vreau să zic şi banii pot să ia şi alte căi. De
aceea, am intervenit pentru că anul trecut m-am ocupat de această acţiune. Este bine şi e
bună propunerea lui domnul Şapcă pentru că chiar dacă s-a propus şi anul trecut acest
lucru, atunci când Dana Pricopie trebuia să adune a trebuit să dăm telefoane la fiecare să le
aducem aminte să vină cu nişte lucruri. Nu a fost uşor. De aceea propunerea cu banii este
mai bună, cineva se ocupă, cumpără lucruri cu specific românesc dar opţiunea trebuie să
fie a fiecăruia. Eu personal sunt de acord cu asta.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Dar avem o problemă tehnică. Banii de
indemnizaţie se vor lua după 1 decembrie. Cred că este bună propunerea domnului Bondor
ca fiecare, care vrea să cedeze indemnizaţia care a luat-o pe luna octombrie, vine la Dana
Pricopie şi dă indemnizaţia. Asta, ca să o facem benevol. Ca să supunem acum spre
aprobare consiliului, mi se pare totuşi un lucru ne la locul lui. Atunci, cei dintre
dumneavoastră care doriţi, daţi la Dana Pricopie indemnizaţia, sau cât doriţi, jumătate de
indemnizaţie, o indemnizaţie, două cum vrea domnul Bondor sau alţii. Sunteţi de acord?
Vă mulţumesc. Pe data de 1 decembrie de Ziua Naţională (pentru că s-ar putea să nu ne
mai vedem până luna viitoare într-o altă şedinţă decât numai dacă va fi o extraordinară dar
nu ştim) ansamblul ,,Busuiocul,, va susţine un spectacol la Teatrul Naţional chiar pe data
de 1 decembrie dedicat Zilei Naţionale. O să vă trimitem invitaţii pentru toţi consilierii şi
vă rugăm dacă vreţi să fiţi alături de instituţia noastră cred că ar fi foarte bine. Vă urez „La
mulţi ani“ tuturor consilierilor de Ziua Naţională şi să dea Dumnezeu să ne vedem mai
optimişti şi mai bucuroşi de toate.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 14.11.2011 drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ
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