CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 22 noiembrie 2011, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare prin Dispoziţia nr.335 din 18.11.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 32 de aleşi locali
absentând motivat domnul consilier Neagu George Ionuţ , domnul consilier Şapcă Nicu,
doamna consilier Biri Daniela şi domnişoara consilier Stan Nadia.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei, sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, bine
aţi venit la şedinţa extraordinară de astăzi. Dau citire ordinii de zi pentru aprobare.
1.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 14.11.2011

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău pe anul 2011, precum şi repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a
sumelor alocate din impozitul pe venit pentru cofinanţarea proiectelor de
infrastructură locală;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – Preşedinte al Cons.Jud.Bacău

3. Diverse.
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 în 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 14.11.2011 şi se dă cuvântul doamnei secretar 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
Consiliului Judeţean Bacău din data de 14.11.2011.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2011, precum şi repartizarea pe unităţi
administrativ - teritoriale a sumelor alocate din impozitul pe venit pentru cofinanţarea
proiectelor de infrastructură locală.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Mărturisesc că am nelămuriri şi poate mi se
explică, care au fost criteriile care au contribuit la defalcarea pe unităţi administrative a
acestor sume alocate din impozitul pe venit, pentru că dacă mă întorc la bugetul din luna
februarie, la începutul anului, unităţile administrative din 23 ale PD-L-ului, 21 au primit
acum zero lei. Deşi repet, la începutul anului pe acest capitol la cotele defalcate din
impozitul pe venit, au avut cu 30-35% mai mult decât celelalte unităţi administrative.
Aş vrea să mi se explice care au fost criteriile care au stat la baza acestei repartiţii pe
care eu personal o consider anormală.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Criteriile sunt precizate în expunerea de motive şi
a mai funcţionat criteriul cofinanţării proiectului de infrastructură locală şi este şi
decizia consilierilor judeţeni, unde merg aceste sume de bani pentru cofinanţarea
proiectului de infrastructură locală, dar dumneavoastră aţi pomenit aici de un număr de
primării PD-L şi nu ştiu dacă dumneavoastră ştiţi care sunt primăriile PD-L sau nu, dar
eu ştiu o listă de comune care de-a lungul anului 2011 nu au primit nici un leu de la
Guvernul României prin Hotărâre de Guvern din fondul de rezervă al primului ministru.
În schimb, ştiu alte liste de comune care au primit bani şi prin hotărârea 649 din 22 iunie
şi prin hotărârea 1001 din 12 octombrie. Lista comunelor care nu au primit nici un ban,
de la Guvernul României din fondul de rezervă al primului ministru, îi dau citire acum,
domnule consilier Bondor şi pentru ceilalţi consilieri care poate nu ştiu. Deci, comune
care nu au primit nici un leu de-a lungul anului 2011 sunt: Asău, Balcani, Bereşti–
Tazlău, Bârsăneşti, Bogdăneşti, Buciumi, Căiuţi, Cleja, Coloneşti, Coţofăneşti,
Dămieneşti, Dealu Morii, Faraoani, Huruieşti, Mănăstirea Caşin, Mărgineni, Motoşeni,
Oituz, Orbeni, Palanca, Parincea, Pânceşti, Pârgăreşti, Racova, Sănduleni, Secuieni,
Solonţ, Ştefan cel Mare, Strugari, Tătărăşti, Ungureni şi Valea Seacă. Elegant din partea
dumneavoastră ar fi să ne spuneţi cum, pe Hotărârile de Guvern pe care le-am citat mai
înainte, care au fost criteriile care au stat la baza Hotărârilor de Guvern la care am făcut
apel mai înainte şi prin care au primit celelalte primării fonduri! Dar bineînţeles, că nici
din expunerea de motive a domnului prim ministru Boc, nici de la dumneavoastră nu
voi afla aceste explicaţii. Oricum, primăriile care au primit bani prin cele două HG-uri
de la guvernul Boc, în această listă nu se regăsesc, se regăsesc acele primării care repet,
nu au primit nici un ban, plus o serie de primării, 10-12 primării, care au fel de fel de
cofinanţări la proiecte europene sau fel de fel de conturi blocate datorită subfinanţării de
la Ministerul Educaţiei sau de la Guvernul României. Şi aici putem vorbi de Blăgeşti,
putem vorbi de Tamaşi, putem vorbi de Lipova, putem vorbi de Livezi, putem vorbi de
Răchitoasa, care deşi au primit de la Guvernul României nişte bani şi în anul 2011, riscă
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să aibă nişte proiecte compromise datorită subfinanţării. Şi sigur mi-am însuşit critica
din partea dumneavoastră legat de comuna Dofteana care este cea mai mare din judeţul
Bacău şi care deşi a primit bani prin cele două HG-uri pe care le invocam mai înainte,
cea din iunie şi cea din octombrie, având în vedere că este o comună mare şi cu proiecte
de infrastructură importante de cofinanţat, comuna Dofteana a intrat în această listă. Mi
se pare o listă extrem de echilibrată, dar echilibrată, prin prisma, repet, a celor două
Hotărâri de Guvern la care am făcut apel, cea din 22 iunie şi cea din 12 octombrie prin
care v-am spus şi la momentul respectiv, guvernul Boc a dat discreţionar acei bani. Am
discutat şi la momentul respectiv, putem să detaliem şi acum dacă doriţi.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Sigur că de ce îmi era teamă s-a întâmplat. Morişca
politică funcţionează în continuare. Domnule preşedinte, expunerea de motive pe care
aţi făcut-o dumneavoastră este mai completă faţă de cea prezentată la dosar. Dacă o
citiţi şi dumneavoastră în totalitate, vedeţi că nu explică nici 5% din ceea ce aţi spus
dumneavoastră. Revenind la faptele concrete care există în faţa noastră la acest
material, noi ne aflăm în faţa unui buget judeţean, buget plătit de toţi contribuabilii
judeţului Bacău şi în faţa unor situaţii vis-a-vis de judeţul Bacău. Eu cred, şi îmi place
să spun asta, că toţi suntem băcăuani. Sigur că dacă această morişcă va funcţiona în
continuare nu este benefică pentru nimeni, pentru că eu am acuzat mai mult, şi nu am
acuzat, (cu tot respectul pe care vi-l port şi ştiţi că este real), am vrut să văd nişte
criterii, nişte criterii raţionale, pentru că vedeţi dumneavoastră, dacă am fi fost
consultaţi o parte din consilieri sau măcar câte unul din fiecare grup, aş fi putut să vă
spun, cu durere, să vă spun, că, chiar dacă dumneavoastră aţi spus că au primit la bani
că nu au avut ce face cu ei, comunele PD-L, vreau să vă spun că printre puţinele
comune care sunt cu conturile blocate sunt ale PD-ului, şi aici discut de Tamaşi şi de
Horgeşti. În pericol de a fi executate silit se află comuna Plopana, comuna Odobeşti şi
comuna Urecheşti şi atunci, unde sunt acele bogăţii pe care le fluturăm la general? Eu
nu vreau să intru în conflict cu dumneavoastră. Caut o raţiune pentru că repet, îmi place
să cred că suntem cu toţii băcăuani. Cred că ar trebui lăsate undeva aceste orgolii, că
suntem de o anumită culoare politică şi avem fiecare o anumită pregătire, pentru că până
la urmă suntem cu toţii băcăuani şi asta ne-a „mânat pe toţi în luptă”. De aceea, am
solicitat şi acele criterii pentru că atunci, când ne aflăm aici, nu venim să votăm să
ridicăm mâna pro sau contra, trebuie o minimă consultare, pentru că numai în felul
acesta reuşim să rupem odată acea pisică îngrozitoare, acea morişcă care din 1992
încoace se vehiculează şi care s-a văzut concret că nu face bine României. De aceea, eu
în locul dumneavoastră, această fărâmă de buget aş fi împărţit-o în două categorii:
pentru comune mici, dau un exemplu, 200 de milioane, pentru comune mari, 250 de
milioane aş fi avut şi o notă de corectitudine pe consultarea cu noi şi poate că toată
lumea ar fi fost mulţumită cu această firimitură şi am fi stins poate undeva şi acele
orgolii, care repet încă odată, au dus România unde au dus-o. De aceea, spun încă odată
că dacă rămâne aşa, grupul PD-L va vota împotrivă, dar nu împotriva acestei sume, ci
împotriva criteriilor care au dus la repartizarea acestor sume. Vă mulţumesc.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, trebuie să
observăm faptul că de regulă proiectele care sunt dezbătute la şedinţele extraordinare
durează puţin atunci când au expuneri de motive întemeiate şi nu ridică probleme,
majoritatea s-au votat foarte repede. Era normal ca la felul cum au fost repartizate
sumele, acele de două milioane sau douăzeci de miliarde de lei vechi să apară discuţii,
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sigur că noi grupul PD-L suntem foarte nemulţumiţi. La rândul dumneavoastră,
domnule preşedinte, invocaţi anumite sume pe care primăriile PD-L le-au primit de la
Guvern. La momentul respectiv am invocat şi noi faptul când atunci s-a votat bugetul,
iarăşi primăriile PD-L au fost discriminate, în sensul că au primit sume mult mai mici la
un moment în care dumneavoastră aţi invocat faptul că nu ştiu ce s-a întâmplat în anul
2010 şi tot aşa mergem din aproape în aproape până în antichitate, ca să glumim un pic.
Eu aş zice, (şi vă spun cu toată sinceritatea), dumneavoastră aţi ratat astăzi să marcaţi un
moment zero, momentul în care să repartizaţi această sumă în mod echilibrat, în mod
echitabil, pentru că toate primăriile au nevoie de bani şi mai ales primăriile din zone cu
venituri mici acum în această perioadă foarte grea. Dacă aţi fi marcat acest moment
zero, aprecierea ar fi fost unanimă cu mici probleme în zona alianţei dumneavoastră şi
de aici în colo am fi putut discuta altfel. Şi ca să spun că aţi ratat, dar mai este încă o
şansă, eu vă fac următoarea propunere, cumva în completarea propunerii colegului meu
Bondor Silviu. Primăriile care pe aceast proiect au primit zero, haideţi să le dăm
douăzeci de mii lei, adică două sute de milioane de lei vechi, iar primăriile care au sume
cuprinse între 35 de mii lei şi 48 de mii lei (am făcut un calcul aşa mai grosier) vor
primi în jur de 270-280 de milioane de lei vechi. Eu zic că nu ar fi chiar un capăt de ţară
pentru o primărie care a primit şi la votarea bugetului 7 miliarde, a mai primit, primeşte
şi acum, nu primeşte 450 de mii sau 480, primeşte 270 de milioane, nu ar fi un capăt de
ţară, am marca şi noi un moment extraordinar, zic eu, în Consiliul judeţean, când întradevăr repartizăm nişte bani în funcţie de necesităţi, în funcţie de mărimea comunei şi
aşa mai departe, adică în funcţie de criterii administrative. Este chiar o pierdere de timp
cu dispute politice, ba e Guvernul vinovat, ba e alianţa USL ş.a.m.d. pentru că vor veni
şi alte rectificări şi discuţiile vor continua. Cu acest moment, vă spun că dacă s-ar marca
acest moment, aţi avea şi sprijinul consilierilor judeţeni PDL ca la următoarele alocări
de la Guvern şi noi să avem o poziţie pentru că altfel nici noi nu mai suntem îndreptăţiţi
ca acele sume care eventual vor veni de la Guvern să facem loby ca acea repartiţie să fie
una echitabilă. Haideţi să avem curajul mai ales că suntem în postul Crăciunului să fim
într-adevăr corecţi cu toate riscurile unor critici interne pe care le-am putea primi. Asta
era propunerea mea sinceră şi vă rog să o luaţi ca atare, nu este nici o urmă de ironie, de
altfel acest proiect a primit din păcate în comisia de sănătate aviz nefavorabil. Vă
mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Momentul zero, domnule consilier Mihăilă, a
existat, şi a existat în luna ianuarie la bugetul din 2011 când spre deosebire de HG-urile
Guvernului Boc, când s-a împărţit bugetul judeţului Bacău, au primit sume între 2
miliarde şi 5 miliarde toate comunele din judeţul Bacău, deci toate cele 85 de unităţi
administrativ-teritoriale în luna ianuarie au primit sume de bani. Şi atunci v-am
prezentat criteriile: populaţie, suprafaţă, principiul echilibrării pentru că în 2010 aţi
procedat în acelaşi mod. Aţi uitat! Şi vă dau exemplu clasic cu inundaţiile din 2010. Aţi
uitat că au fost inundaţii şi la Ghimeş, şi la Palanca, şi la Agăş şi la Asău, dar prin
hotărârile de Guvern de la Boc, aţi dat numai la Ghimeş şi la Agăş. La Asău şi la
Palanca nu au fost inundaţii în accepţiunea dumneavoastră. Asta în 2010. Vă
reamintesc, momentul zero la care tot invocaţi dumneavoastră la care tot faceţi apel
dumneavoastră, a existat la bugetul din 2011 când toate primăriile PSD, PNL, sau PD-L
sau PC, au primit alocări de la bugetul judeţului spre deosebire de HG-urile guvernului
Boc. Şi eu aici, vă spun un lucru: nu am pomenit nici în expunerea de motive nici în ce
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am spus mai înainte, de primării PD-L. Nu am spus de primării PD-L. Dumneavoastră
văd că vorbiţi de primării PD-L, domnule Bondor? Fac trimitere din nou la cele două
H.G-uri. Văd că nici unul dintre dumneavoastră nu s-a revoltat în luna iunie sau în luna
octombrie. Am avut din luna iunie şi până în luna octombrie 6-7-8 şedinţe de Consiliu
judeţean şi nici unul dintre dumneavoastră din consilierii PD-L (de la care nu solicit
astăzi nici un fel de sprijin, ci puţină decenţă şi să nu ne mai luaţi de proşti), nu s-a
revoltat. Să nu ne mai luaţi de proşti, domnilor, că au fost două HG-uri de la Boc prin
care aţi dat numai la primării PD-L, a fost un program naţional de dezvoltare a
infrastructurii în care nici nu aţi venit la dezbateri şi la consultări, a fost un program
naţional de dezvoltare a infrastructurii în care aţi dat numai la primării PD-L şi la
primarii pe care i-aţi adus în sală la Casa de cultură când v-aţi ales conducerea
partidului. Acesta este adevărul şi îl ştiţi şi dumneavoastră! nu încercaţi să clamaţi la
şedinţa extraordinară din 22 noiembrie principii cu care dumneavoastră nu aţi lucrat
niciodată, nici în 2010, nici în 2011. Oameni buni, astăzi se alocă bani la 47 de unităţi
administrativ- teritoriale din mediul rural. Aţi văzut că în mediul urban nu se dă nici un
leu pentru că primăriile din mediul urban de la Bacău până la Slănic Moldova într-un fel
sau altul au alte resurse faţă de primăriile din mediul rural, dar sunt 47 dintr-un total de
85 domnilor! 47 de primării primesc bani dintr-un total de 85. La HG-urile la care
făceam apel mai înainte, vă repet cel din luna iunie şi cel din luna octombrie, aţi dat
doar la 20 şi ceva de primării. Dumneavoastră spuneţi aici de Urecheşti, dar nu spuneţi
că Urecheştiul a primit un miliard de la Boc, din fondul de rezervă al primului
ministru!? Subliniez acest lucru, din fondul de rezervă al primului ministru. Spuneţi de
Plopana, că are nu ştiu ce probleme, dar nu spuneţi că a primit un miliard prin cele două
Hotărâri de Guvern. Spuneţi de Odobeşti. Şi Odobeştiul a primit un miliard. Dar ştiţi
mai bine decât mine aceste cifre că doar dumneavoastră le stabiliţi acolo, la partid, le
comunicaţi la prefect şi după aceea le trimiteţi la Igaş. Şi ştiţi când trimiteţi? Vă spun eu
că hârtia prefectului şi în luna iunie şi în luna octombrie prin care cică aţi fundamentat
aceste fonduri, coincide cu data HG-ului, domnilor! Apropo de cât sunteţi de principiali!
Nota de fundamentare la care face apel guvernul Boc în ceea ce priveşte judeţul Bacău,
are ca adresă de înaintare de la prefect, aceeaşi zi cu ziua în care a fost emis HG-ul.
Deci, dumneavoastră dimineaţă aţi împărţit banii şi i-aţi trimis la Boc şi i-a pus în
Monitorul Oficial. Ce criterii, ce cofinanţări, nu aţi avut nimic la bază. Şi atenţie poate
anticipez un lucru. Nimeni nu a comentat. Ba din potrivă noi am spus aşa: domnule, au
venit banii în judeţ, foarte bine că au venit banii în judeţ, dar i-aţi dat discreţionar. Nu
am atacat HG-ul în contencios, nu am făcut fel de fel de matrapazlâcuri, fel de fel
minuni de a bloca ajungerea acestor bani în judeţ. Şi acei bani domnule consilier
Bondor, sunt şi din banii contribuabililor băcăuani ca şi aceştia. Numai că eu şi colegii
care poate vor vota acest proiect, cred că avem pretenţia că am fost mai principiali decât
dumneavoastră şi am operat cu instrumente şi cu criterii mai fezabile decât cele cu care
lucraţi dumneavoastră. La dumneavoastră este simplu: cine nu-i cu noi este împotriva
noastră şi nu primeşte nici un ban, cine este cu noi primeşte bani prin HG câte 500 de
milioane de lei vechi. Asta aţi făcut. La PNDI domnilor! La PNDI, v-am citit aici o listă
de consilii locale aproape 30. Nu i-aţi susţinut nici la PNDI, nici prin cele două HG-uri,
nici pe un alt program naţional. Mă puteţi contrazice? Vă rog să mă contaziceţi, dacă
aceste consilii locale în 2011 au fost într-un fel sau altul ajutate de acest guvern sau în
2010 poate. Vă mai citesc lista odată, o ştiţi şi dumneavoastră această listă şi ce ne
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spuneţi acum? Eu astăzi nu vreau sprijinul consilierilor PD-L şi cred că nimeni din
această sală nu mai vrea sprijinul PD-L – ului la nimic, că ne-am săturat de cât sprijin
aţi dat acestui judeţ, dar nici nu ne mai luaţi de proşti, că doar ştiţi mai bine ca noi
adevărul şi vă asigur că la buget în luna ianuarie vom lucra pe aceleaşi principii pe care
am lucrat şi anul trecut: populaţie, suprafaţă, sume de echilibrare şi ne vom şi consulta
aşa cum ne-am consultat cu dumneavoastră. Noi cu reprezentanţii PD-L-ului ne-am
consultat la bugetul pe 2011 domnilor şi la PNDI am vrut să ne consultăm cu
dumneavoastră, dar n-aţi vrut. Aţi dat dispoziţie la toţi primarii PD-L să nu vină în sală
şi cei care au venit în sală i-aţi luat la urecheat prin instrumentul politic pe care îl aveţi
şi căruia îi recomand şi îi atrag atenţia să nu atenteze la această sumă care poate rezolva
mici probleme în aceste comunităţi rurale. Dacă dânsul va încerca să blocheze într-un
fel sau altul împărţirea acestor sume mici către consiliile locale din mediul rural, va
avea parte de un proces fără precedent din partea administraţiei locale băcăuane. Aveţi
grijă ce faceţi că puteţi din foarte multă patimă şi din lipsă de viziune să atacaţi această
hotărâre, să blocaţi banii ca să-i daţi la Bucureşti. N-aţi putut să aduceţi bani de la
Bucureşti către Bacău, i-aţi dus pe toţi la Cluj, la Arad, i-aţi dus pe cei mai mulţi dintre
ei la Suceava, la Dîmboviţa, pe zona Moldovei pe cei mai mulţi la Botoşani, pe cei mai
mulţi la Iaşi, pe cei mai mulţi la Neamţ, pe cei mai mulţi la Vaslui, vă dau aceste
statistici. Deci, n-aţi putut să aduceţi bani către Bacău, dar s-ar putea prin mişcările pe
care preconizaţi să le faceţi în următoarele 10 zile să luaţi bani din judeţul Bacău şi să-i
trimiteţi la Bucureşti. Şi aici atrag atenţia celor de la PD-L şi prefectului. Nu au decât să
facă un asemenea demers care s-ar putea să trimită bani de la Bacău la Bucureşti, dar sar putea să intraţi în istoria judeţului Bacău, a ultimilor 20 de ani.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Pot să vă răspund, scurt?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, dumneavoastră sunteţi mult
mai pătimaş decât mine, nu aţi înţeles mesajul meu. Vreau să vă spun că pe expozeul pe
care l-aţi făcut dumneavoastră acuma vis-a-vis de acele miliarde primite, e o regulă
simplă, aritmetică, nici măcar matematică, spuneaţi de miliardul primit de la Urecheşti.
Păi sigur că a trebuit să primească un miliard când Consiliul judeţean i-a dat două
miliarde şi lui şi la Dofteana şi la majoritatea comunelor PD-L şi nişte comune ca şi
Coţofăneşti…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci au primit bani?
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Aşa au primit 7 miliarde, dacă dumneavoastră
credeţi că alea 2 miliarde de la Consiliul judeţean cu miliardul de la Guvern fac 7 să mă
ierte Dumnezeu asta nu e nici măcar aritmetică. Doi – eu am căutat să fiu şi sunt în
continuare destul de calm şi nu sunt pătimaş ca dumneavoastră şi vă spun că aici este
vorba de bugetul Consiliului judeţean şi banii adunaţi în judeţul Bacău. Sigur că, dacă o
să continuăm în felul acesta, şi eu am tras un semnal de alarmă în acest sens, nu
neapărat pentru dumneavoastră, pentru noi toţi dacă vreţi, pentru că dacă mergem în
ritmul acesta în curând o să vorbim de bugetul Uniunii Europene, şi o să ne dăm replici
şi prin spate (stiţi dumneavoastră ce), veşnic. Iar spre liniştea dumneavoastră vreau să
vă asigur că am să fac chiar loby şi sunt sigur că voi reuşi şi nu va fi atacat acest buget.
Doar că eu am vrut să atrag atenţia asupra unor criterii care odată şi odată trebuie să se
termine. Nu se vor termina cu noi, se vor termina cu generaţia dumneavoastră, dacă nu,
cu cealaltă generaţie, indiferent ce vom face, viitorul acesta este. Nu mai vreau să
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continui acest litigiu, vă mulţumesc că m-aţi înţeles şi vă asigur încă o dată că acest
buget nu va fi atacat de nimeni şi aceşti bani pe care dumneavoastră i-aţi dirijat pe nişte
criterii pe care eu nu le-am înţeles, nu le voi înţelege şi mulţi oameni raţionali nu le vor
înţelege, vor merge acolo unde i-aţi distribuit. Vă mulţumesc şi închid tot subiectul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:Vă mulţumesc şi eu. Sunt pătimaş, dar sunt şi
argumentat în ceea ce spun şi trebuie să reţineţi acest lucru. Încă nu am primit răspuns la
întrebările pe care le-am pus vis-a-vis de alocările pe care le-aţi făcut PNDI şi pe HGurile lui Boc.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Rămân consternat de acuzaţiile pe care le faceţi
şi n-am să înţeleg de ce ne acuzaţi pe noi când de fapt dumneavoastră sunteţi cel care
împărţiţi bugetul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deconsternaţi-vă întâi şi după asta…
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Iar în 22 ianuarie aţi alocat bugetul discreţionat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier Ochenatu, în 22 ianuarie bani
au primit 85 de unităţi administrativ–teritoriale din mediul rural.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Domnule preşedinte, vă rog frumos să mă lăsaţi
să vorbesc. Aţi alocat sume de bani pentru unităţi administrativ–teritoriale la unităţi
administrative ale PSD şi PNL (eu sunt mai concret) de trei ori sau de cinci ori mai mult
decât la PD-L.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La care de cinci ori mai mult? Exemplu.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Iteşti.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De cinci ori mai mult faţă de cine?
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Faţă de toate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Hai să vedem ce matematică aveţi dumneavostră.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Matematica este că de ce a primit Iteştiul suma
de 7 miliarde?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi de cinci ori mai mult faţă de cine?
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Faţă de Buhoci – 148. Acum aţi dat bani tot la
celelalte localităţi. Nu am să pricep de ce ne acuzaţi pe noi, când dumneavoastră singur
faceţi bugetul, niciodată nu ne-aţi întrebat. Deci, noi suntem cei vinovaţi că
dumneavoastră aţi dat la Buhoci 148, iar la Iteşti 750. Acum la Buhoci nu aţi mai dat
nimic.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu au nevoie.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Noi vorbim de banii judeţului Bacău. Banii
judeţului Bacău trebuie împărţiţi în mod echitabil pe unităţi administrative. Vă rog
frumos să nu dezimformaţi consilierii şi nici mass-media prezentă aici pentru că nu este
corect. Dumneavoastră ne acuzaţi pe noi când de fapt dumneavoastră sunteţi cel care
împărţiţi banii după criterii numai de dumneavoastră ştiute. Şi încă un lucru. Nu deţineţi
adevărul absolut. De câte ori noi ridicăm o problemă, nu avem dreptate, numai
dumneavoastră aveţi dreptate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Haideţi să căutăm să ne consultăm. Vine bugetul
pentru 2012. Haideţi să încercăm să facem ceva pentru comunitatea asta, nu numai noi,
şi dumneavoastră, pentru că ar trebui să vă puneţi un semn de întrebare. Poate
comportamentul pe care l-aţi avut de fiecare dată blamând guvernul în plenul
Consiliului judeţean la fiecare şedinţă, poate afirmaţiile dumneavoastră au făcut ca
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judeţul Bacău să fie vitregit de anumite sume de bani? Eu nu mai comentez, dar
dreptatea nu o aveţi de loc. Este mare păcat că faceţi nişte afirmaţii şi acuzaţii care nu-şi
au rostul. Împărţiţi-l, l-aţi împărţit dumneavoastră, vor vota colegii de la PSD, este
treaba dumnealor, dar ceea ce a început guvernul Tăriceanu, să aloce bani pe HG-uri aşa
vom merge de acum înainte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, eu nu am pretenţia că deţin
adevărul absolut, dar văd că dumneavoastră îl aveţi, pentru că îmi spuneţi că nu am
dreptate de loc. Poate că, chiar am puţină dreptate domnule consilier! Văd că
dumneavoastră deţineţi adevărul absolut. Ce principiu este acesta pe care îl enunţaţi
dumneavoastră, că banii trebuie împărţiţi în mod echitabil? cum?, aşa cum i-a împărţit
domnul Mihăilă ca pe două pâini, una mai mare şi una mai mică? Nu aşa se împart banii
domnule consilier. Banii se împart având la bază nişte criterii. Şi eu vă spun că cel puţin
la această hotărâre au operat nişte criterii. Şi anume: funcţie de proiecte, nu în mod
echitabil. Eu vă spun în opoziţie că nu vreau să-i împărţim în mod echitabil, ci să-i
împărţim la comunele care au proiecte, în funcţie de proiecte, da? Nu putem pune
semnul egal între o comună care are proiecte şi una care nu are proiecte. Cred că este
corect aici. Sunteţi de acord cu mine? Ca principiu. Deci, nu are nici o treabă asta cu
echitabilul. Deci, noi acum discutăm de principii. Este în funcţie de proiecte şi funcţie
de alocările pe care le-aţi făcut discreţionar din fondul de rezervă al primului ministru,
domnule consilier! Păi dumneavoastră ce ne spuneţi nouă? Nu v-am văzut niciodată să
vă revoltaţi pe cele două HG-uri, să spuneţi, de ce guvernul Boc a dat bani numai la 20
şi ceva de comune, de ce nu a dat la toate 85? Aţi avut vreodată vreun demers de acest
gen, domnule consilier Bondor, domnule consilier Mihăilă, domnule consilier
Ochenatu, aţi avut vreun demers în luna iunie, sau în luna octombrie prin care măcar să
atrageţi atenţia guvernului că în judeţul Bacău sunt 85 de unităţi administrativ teritoriale
în mediul rural şi nu 20 la cât aţi dat dumneavoastră bani? Aţi avut vreun demers?
Spuneţi-mi. Aţi avut vreun demers? Că eu nu-l ştiu. Care este demersul domnule
consilier Mihăilă?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnul preşedinte noi suntem consilieri judeţeni
şi din câte ştiu, noi nu votăm HG-urile.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu v-am rugat să-mi răspundeţi punctual. Demers
punctual prin care aţi fost revoltat privind modul în care au fost împărţiţi banii prin HGurile lui Boc.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Au fost revoltate comunităţile administrativ
teritoriale care au primit 2 lei unele din ele iar celelalte au primit 5 lei şi 7 lei.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Unde în HG-urile lui Boc?
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Nu, în hotărârea de Consiliu judeţean din 22
ianuarie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi eu vă întreb de HG-urile lui Boc şi
dumneavoastră îmi răspundeţi de buget? Nu domnule consilier, vă rog să nu le
amestecaţi. Eu v-am întrebat de HG-urile lui Boc.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Nu le-am amestecat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu vă mulţumesc. Să ştiţi că sunt foarte tenace.
Eu încă o dată vă întreb de ce nu discutaţi de HG-urile lui Boc din luna iunie.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Şi dumneavoastră de ce nu discutaţi de hotărârea
Consiliului judeţean din luna ianuarie?
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acela este bugetul domnule consilier! Şi discut de
buget. La bugetul din ianuarie (vă reamintesc şi vă mulţumesc încă o dată), la bugetul
din ianuarie, vă rog să reţineţi au fost invitaţi şi cei de la PD-L la discuţii. Aţi spus că nu
aţi fost niciodată chemaţi la discuţie, PD-L-ul.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: În ultimii doi ani.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu, nu, în ianuarie 2011 dumneavoastră nu aţi
fost chemaţi, PD-L-ul?
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Nu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Întrebaţi-i pe domnul Banu şi Berca. Ori sunteţi
neinformat ori minţiţi pe faţă.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Eu nu mint domnule preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, consilierii judeţeni au discutat
în comisie şi am discutat în plenul şedinţei.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Nu în plen, înainte de plen. Înainte de a începe
şedinţa.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci pentru bugetul din 2012 dumneavoastră
propuneţi să discutăm cu consilierii şi să nu mai discutăm cu liderii dumneavoastră de
partid.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Discutaţi şi cu liderii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aha. Deci, PD-L-ul a fost consultat la bugetul din
2011, domnule consilier, sunteţi de acord?
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Noi de aici nu am fost.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu domnule, PD-L-ul. Nu aţi fost, nu?
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Nu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu aţi fost, nu? Înseamnă că minţiţi. Că informat
sunteţi. Minţiţi.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Dumneavoastră, poate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: HG-urile lui Boc fac trimitere doar la 20 şi ceva
de comune. Bugetul judeţului a fost împărţit la 85 de comune. Este o mare diferenţă, 85
de comune. Am spus şi atunci principiile care au stat la baza construcţiei bugetului. La
buget am lucrat pe principiile: populaţie, suprafaţă, şi alocările discreţionare pe care leaţi făcut în 2010. Cine a primit mult de la Guvern primeşte mai puţin de la Consiliul
judeţean şi cine a primit deloc de la Guvern, primeşte de la Consiliul judeţean. Este
echilibru şi este pomenit acest principiu şi în lege.
Buhociul, în momentul de faţă are un 3.2.2. care este blocat. Nu ştiu din ce motive
este blocat 3.2.2. la Buhoci. Dar este blocat, nu are nevoie de cofinanţare la acest
proiect. Acum plângeţi dumneavoastră de grija Buhociului.
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Normal, că sunt ales consilier în tot judeţul
Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunteţi lamentabil, domnule Ochenatu. Vă
chinuiţi să mimaţi opoziţia, vă chinuiţi să le arătaţi şefilor că sunteţi activ, vă chinuiţi să
păreţi a fi în interesul băcăuanilor, dar nu ne spuneţi nimic de banii împărţiţi de Boc
discreţionar prin HG-uri. Şi repet, această hotărâre de Consiliu judeţean alocă bani la
consiliile locale care nu au primit bani de la fondul de rezervă al primului ministru,
domnule Ochenatu! Consiliile locale care primesc astăzi bani de la Consiliul judeţean,
nu au primit nici un ban de la guvernul Boc de-a lungul anului. Dumneavoastră, ce vreţi
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să facem, domnule Ochenatu cu aceste comune despre care v-am spus că nu au primit
nici un ban de-a lungul anilor 2010-2011? Vă mai citesc lista: Asău, Balcani, Bereşti
Tazlău, Bârsăneşti, Bogdăneşti, Bucium, Căiuţi, Cleja, Coloneşti, Coţofăneşti,
Dămieneşti... Ce vreţi să facem cu aceste consilii locale? Ce vreţi să facem?
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnilor consilieri, eu nu rămân consternat, dar am
să fac o afirmaţie şi mi-o asum (aş ruga audienţa şi ceilalţi care sunt interesaţi să
judece): constat că în discuţia de astăzi, este o fractură de logică. O parte dintre
consilieri, afirmă şi susţin un principiu corect, din punct de vedere al patriotismului
local, judeţean, că banii sunt ai populaţiei judeţului şi teoretic trebuie să se întoarcă la
populaţia judeţului. Dar, tot atât de corect, domnilor, este, că nu numai banii care vin la
Consiliul judeţean, adică în bugetul Consiliului judeţean sunt ai băcăuanilor, ci şi banii
care se duc în bugetul naţional, sunt tot din contribuţia băcăuanilor prin taxe, impozite,
accize etc., inclusiv fondul de rezervă al primului ministru se constituie parte din aceste
sume şi atunci cum rămâne cu principiul acesta al reîntoarcerii echitabile
nediscreţionare la nivelul întregii populaţii? Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumesc domnule consilier. Dacă mai sunt
intervenţii?
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă”, respectiv domnii
consilieri Nistor Neculai, Ochenatu Eugen, Bondor Silviu, Pricopie Gheorghe, Şova
Sorin, Mihăilă Petrică şi Burcă Eugen.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La punctul de „diverse” dacă sunt intervenţii?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, am să vă aduc la cunoştinţă
rezultatul analizei unui memoriu pe care l-am primit de la biroul de relaţii cu publicul.
Vă este adresat şi dumneavoastră şi consilierilor judeţeni, este vorba de familia Curbat
care cere un ajutor pentru fetiţa dumnealor aflată într-o situaţie critică şi care ar necesita
o operaţie în Italia. Este vorba de un ajutor de 10 mii de euro. Analizând documentele
prezentate de solicitanţi, am beneficiat şi de expertiza domnului doctor Ichim fiind
membru în comisia de sănătate, deci din documentele prezentate reiese faptul că fetiţa
este în evidenţa institutului oncologic de la Cluj-Napoca, a avut trei internări a fost
tratată, operată şi a primit chimioterapie. Din recomandările medicilor de acolo nu
reiese faptul că mai este necesară o intervenţie chirurgicală. De aceea comisia apreciază
că acest caz, a beneficiat şi beneficiază în continuare de programul national oncologic şi
care prin comisiile de specialitate apreciază oportunitatea tratamentului. Deci ăsta este
raportul comisiei vis-a-vis de acest memoriu pe care am vrut să vi-l supun atenţiei
dumneavoastră şi consilierilor judeţeni.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Şi care este propunerea?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Propunerea este că acea intervenţie în Italia este
doar opţiunea familiei. În recomandarea medicilor de specialitate nu se regăseşte o
astfel de cerere. Deci, probabil, înţelegem grija părinţilor că vor să meargă şi în
străinătate, dar numai că este o inandvertenţă între cererea părinţilor şi ceea ce reiese din
documentele prezentate.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnilor, astăzi am văzut materialele în cadrul
comisiei de sănătate şi aşa cum domnul Mihăilă a precizat, sunt trei bilete de ieşire sau
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scrisori medicale de la institutul oncologic din Cluj. Pe parcursul a doi ani, fetiţa a
beneficiat de dispensarizarea adică de urmărirea oncologică, de tratament oncologic,
inclusiv intervenţie chirurgicală, inclusiv tratamentul cu chimioterapice. Controalele
ulterioare CT-ul (computer tomograf) dovedesc că formaţiunea tumorală se micşorează
de la un control la altul. La fiecare recomandare la externare nu a fost sau nu se
precizează acolo, că mai este nevoie de o altă intervenţie ci de continuarea tratamentului
cu chimioterapice în reţeaua oncologică. Cu alte cuvinte, conform legii asigurărilor de
sănătate şi a sănătăţii, aceste cazuri care prin cadrul internaţional de asigurări de
sănătate pot beneficia de tratament în afara graniţelor ţării sunt dirijate şi aprobate de
comisii speciale pe probleme ale Ministerului Sănătăţii care fac parte din comisiile
programelor naţionale de sănătate. Motiv pentru care am considerat că depăşeşte
competenţa Consiliului judeţean ca să dăm curs unei cereri din punct de vedere
umanitar al părinţilor, că ar vrea din nou să o opereze. Dar întrebarea se pune că nu tata
sau mama hotărăşte dacă este nevoie de o altă intervenţie chirurgicală, ci speciliştii. Eu
cred că specialiştii institutului oncologic din Cluj care a avut de trei ori internat acest
copil, pot să aprecieze destul de competent dacă mai este nevoie de o intervenţie sau nu.
Deci, concluzia din toate documentele medicale parcurse, este că nu se impune o nouă
intervenţie. Asta a fost concluzia. Mulţumim.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Acum intervenţia domnului
consilier Mihăilă poate fi redirecţionată în termeni foarte realişti către doamna
Drăgănuţă de la Casa de Asigurări de Sănătate care gestionează în mod curent asemenea
evenimente nedorite în viaţa fiecăruia dintre noi.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei extaordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22.11.2011
drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ
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