CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 26.04.2013, 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. 84 din 22.04.2013 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 35 absentând motivat
domnul consilier Ganea Laurenţiu, şi domnul consilier Mihăilă Petrică.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri,
stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi 26 aprilie 2013. Am să încep
altfel această şedinţă în sensul de a vă da o veste bună şi dumneavoastră şi tuturor
cetăţenilor judeţului Bacău, în special locuitorilor municipiului Bacău şi anume faptul
că după lupte seculare care au durat câţiva ani buni, varianta de ocolire (centura), a
municipiului Bacău va fi scoasă la licitaţie. Astăzi va fi publicată pe SEAP şi în jurnalul
oficial al Uniunii Europene. Deci, astăzi, cel târziu luni, acest anunţ va fi publicat.
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale subordonate Ministerului
Marilor Proiecte condusă de domnul ministru Dan Şova, ne-a dat toate garanţiile că
execuţia la acest obiectiv, licitaţia la acest obiectiv, a devenit o certitudine. Vorbim de
cea mai importantă investiţie de după revoluţie în judeţul Bacău. Vorbim de o investiţie
de aproximativ 267 de milioane de euro, inclusiv TVA, din care construcţii plus montaj
aproximativ 156 de milioane de euro. Am să prezint imediat şi câteva date informative
legate de acest obiectiv. Două lucruri vreau să spun foarte clar şi foarte precis. Cel mai
important obiectiv de investiţii pentru judeţul Bacău, se va realiza pe mandatul
guvernului Victor Ponta şi la promovarea acestei investiţii într-un timp extrem de rapid
faţă de cum am găsit-o, la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale neam adus contribuţia câteva persoane, dintre care se disting subsemnatul, preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău şi primarul municipiului Bacău, domnul Romeo Stavarache.
Vreau să vă spun că au fost şi momente în care ne-am ocupat şi de ridicarea unor avize
care erau absolut necesare pentru promovarea acestei investiţii. Ştiţi foarte bine cum se
lucrează în toate ministerele, uneori am fost punte de legătură între fel de fel de direcţii
şi servicii în interiorul Companiei Naţionale de Autostrăzi, am beneficiat şi de un
sprijin, evident al ministrului marilor proiecte, domnul Dan Şova. Încerc un sentiment
de bucurie pentru cetăţenii judeţului Bacău şi un sentiment de mândrie, că această
investiţie se realizează pe mandatul primului ministru Victor Ponta. Am să vă prezint
câteva date tehnice. Sunt câteva date tehnice pe care, într-un fel sau altul, le ştim cu
toţii şi le-am mai discutat. Kilometrul 0 (zero) al acestui obiectiv porneşte undeva de la
ieşirea din comuna Nicolae Bălcescu, tronsonul 1 obiectivul nr. 1, cuprins între Drumul
Naţional 2, plecare din comuna Nicolae Bălcescu, se ajunge în Drumul Naţional 2 la
comuna Săuceşti după turnul de televiziune, la un km de la intrarea în Bogdan Vodă.
Sigur, se fac fel de fel de sensuri giratorii, supra traversări de cale ferată, de drumuri
comunale, de drumuri judeţene, intersecţii cu Drumul Naţional 2F Vaslui. Deci acesta
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este primul obiectiv şi însumează aproximativ 18 km şi se suprapune cu ruta viitoare a
autostrăzii Moldova. Deci vor fi 18 km parte componentă a viitoarei autostrăzi
Moldova. Deci pleacă de aici de la sud, merge către est, traversează Letea Veche şi
ajunge la Săuceşti. De aici, de la Săuceşti se înţeapă în DN 15 Bacău – Piatra Neamţ,
undeva în comuna Hemeiuşi, cu aproximativ 1 km înainte de Parcul dendrologic, pe
partea dreaptă, la fel sunt sensuri giratorii, supratraversări. Sunt amănunte pe care o să
le facem publice pe înţelesul tuturor băcăuanilor. Acest al doilea sector, este de
aproximativ 2 km şi practic ne duce pe DN 15 Bacău Piatra-Neamţ. Revin la kilometrul
0 (zero) la ieşirea din comuna Nicolae Bălcescu, ca să prezint obiectivul 3. Acesta este
sectorul cuprins între comuna Sărata şi DN 11 Luizi Călugăra, panta de la Centrul de
afaceri, înainte de depozitul de muniţie. Vorbim aici de aproximativ 7 km şi 400 m.
Trece pe la vest de Aeroportul Internaţional Bacău, intersectează DN 119 Bacău-Sărata
şi repet, se înţeapă aici înainte de depozitul de muniţie puţin mai sus de Centrul de
afaceri. Repet, valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 267 de milioane de euro.
Ce ar mai fi de precizat, este că licitaţia după cum aţi aflat, pentru contractul de
supervizare, care este o altă componentă importantă a acestei investiţii, a fost lansată şi
vorbim de aproximativ 1.200.000 euro. Dar nu poate să înceapă această investiţie, dacă
nu este încheiat contractul şi cu firma pentru supervizare. Licitaţia pentru execuţie va
dura aproximativ 52 de zile. Nu cred că mai devreme de finalul acestui an, procedurile
pentru această licitaţie se vor încheia, adică nu se va semna contractul mai devreme de
31 decembrie. Ştim cu toţii ce înseamnă o licitaţie de 156 de milioane de euro. Probabil
că vor veni consorţii foarte puternice, probabil că vor fi diferenţe mici la punctajul la
licitaţie şi probabil vor exista contestaţii. Sigur, varianta ideală ar fi să nu existe
contestaţii vis-a-vis de soluţia admisă de CNADR. Asta ar însemna să semnăm
contractul undeva la 1 septembrie, dar este o variantă în care eu personal nu cred, pentru
că am văzut că orice licitaţie mai mare de 2-3 milioane de euro este contestată şi se
adjudecă abia la Curtea de Apel. Important este că deschiderea ofertelor se va realiza
undeva la sfârşitul lunii iunie şi vom şti cine a ofertat, cu ce valoare a ofertat şi vom
aştepta vestea cea bună dacă pot să spun aşa. La nivelul consiliului judeţean vom
înfiinţa o comisie cu salariaţi de la direcţia juridică, de la structura arhitect şef, probabil
în directa coordonare a mea sau a unuia dintre vicepreşedinţi, astfel încât să facem tot ce
este omeneşte posibil ca această investiţie să înceapă cât mai repede şi să dea Dumnezeu
să avem parte de un constructor care să aibă capacitatea să realizeze acest obiectiv de
interes local, judeţean şi aş îndrăzni să spun şi regional, să se realizeze cât mai repede.
Cam astea ar fi amănuntele legate de acest obiectiv despre care se vorbeşte de
aproximativ 9 ani. Eu cred că este o veste foarte bună, este cea mai bună veste pe care
autoritatea locală o poate oferi băcăuanilor în această perioadă. Vor mai fi şi altele, dar
de nivelul acesta nu va fi foarte curând. Asta a fost scurta informare legată de acest
obiectiv şi am să vă rog să îmi permiteţi să predau conducerea şedinţei domnului
vicepreşedinte Floroiu, deoarece eu trebuie să merg, pentru că am vorbit şi cu domnul
primar Stavarache, să merg şi să prezint acest proiect şi la Consiliul Local Bacău. Şi la
consiliul local trebuie prezentat, cu atât mai mult cu cât, repet, efortul şi aportul
important l-au adus primarul municipiului Bacău şi preşedintele consiliului judeţean.
Domnule vicepreşedinte Floroiu vă rog să preluaţi conducerea şedinţei.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Mulţumesc domnule preşedinte, bună
dimineaţa stimaţi colegi permiteţi să dau citire ordinii de zi a şedinţei de astăzi.
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1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 15.03.2013;
2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării unor mandate de consilieri
judeţeni;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei
Dima Carmen;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Enache Codruţ Nicolae;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către Judeţul
Bacău pentru cumpărarea imobilului situat în satul Brad, comuna Negri, jud. Bacău,
înscris în lista monumentelor istorice Cod L.M.I. BC-I-s-A-00711;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe
anul 2012 al Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I
2013 al Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul
2013 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea domeniului public al
Judeţului Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării judeţului Bacău, în calitate de
membru asociat, la ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ „COLINELE
TUTOVEI”, a Actului constitutiv, a Statutului asociaţiei, a cuantumului cotizaţiei şi
plata acesteia;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Moineşti în
vederea realizării Proiectului Compartiment de recuperare medicală cardiovasculară
din Judeţul Bacău în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al
statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în domeniul
public al judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor echipamente de colectare a
deşeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun ,,Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza
studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Piaţa Zonală Dofteana” şi a contractului de
asociere dintre Judeţul Bacău şi Comuna Dofteana;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane, prin curse regulate speciale pe unele trasee
judeţene;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 01 iulie 2008 – 30
aprilie 2013;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor
prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru particule PM 10 în municipiul Bacău
şi comuna Letea Veche;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Filarmonica „Mihail
Jora” Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ “EURONEST”-A.D.I.E la constituirea Clusterului
Regional Inovativ de IT&C EURONEST, în calitate de iniţiator şi membru fondator,
a atribuţiilor ce revin ADI EURONEST, precum şi a Actului Constitutiv şi a
Statutului;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bacău
în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ “EURONEST”-A.D.I.E;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

22. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea ”Vasile
Alecsandri” din Bacău, pentru desfăşurarea proiectului „Colocviul Francofon
Plumée 2013“, ediţia a III-a;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului “Toamnă Bacoviană ediţia a III-a”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Asociaţia
“SOCIETATEA CORALĂ - ATENEU - a Cadrelor Didactice Bacău, România”,
pentru desfăşurarea proiectului „MUZICĂ ŞI PASIUNE - 90 de ani de dăruire
muzicală“;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

25. Proiect de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi
nonprofit de interes public judeţean;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

26. Proiect de hotărâre privind asocierea Clubului Sportiv “X-CAPE” Bacău cu Judeţul
Bacău şi cu Municipiul Bacău în vederea co-finanţării proiectului “Etapa Naţională
Individuală de ENDURO”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de asociere
privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr.33/2008;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

28. Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de S.C.
ROMTELECOM S.A. Bucureşti împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.175/17.12.2012 privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2013;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2013 la patrimoniul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2013 la patrimoniul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

31. Diverse.
5

- Proiect de hotărâre privind menţinerea valabilităţii “ Programului de transport
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 01
iulie 2008-30 aprilie 2013”, până la data de 31 decembrie 2013.
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pentru anul 2013.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

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 al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 15.03.2013 şi se dă cuvântul doamnei secretar al judeţului
Zară Elena Cătălina.
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretar al 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, rog pe domnul preşedinte de şedinţă să supună spre
aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de
15.03.2013.
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 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării
unor mandate de consilieri judeţeni;
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 3 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al
doamnei Dima Carmen;
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.
Doamna consilier Dima Carmen depune jurământul.
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier judeţean al domnului Enache Codruţ Nicolae;
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 Enache Codruţ Nicolae depune jurământul.
◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel îi
dă cuvântul doamnei secretar al judeţului pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către Judeţul
Bacău pentru cumpărarea imobilului situat în satul Brad, comuna Negri, jud. Bacău,
înscris în lista monumentelor istorice Cod L.M.I. BC-I-s-A-00711;
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 vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Bacău;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie bugetară pe trimestrul I 2013 al Consiliului Judeţean Bacău;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de
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venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale operatorilor economici aflaţi 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.
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 vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea domeniului public al Judeţului Bacău;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Aş avea o problemă punctuală. Profit de prezenţa
domnului director Palea şi chiar am discutat cu dânsul că am să-i pun o întrebare. Este
vorba (şi am văzut şi în proiectul de hotărâre) de acel drum judeţean Roşiori -Negri care
trece în subordinea autorităţii locale sau invers. Dar l-aş întreba şi v-aş ruga domnule
Palea, să mă lămuriţi, ca eu mai departe să lămuresc lumea care mă întreabă. În ce
categorie se mai află drumul Roşiori, care merge mai departe drumul spre Lipova, un
drum care scurtează cu 15 km distanţa Bacău-Lipova ? Avem o intrare spre judeţul
Neamţ, după care ulterior intrăm în judeţul Bacău ? Întrebarea este legată şi de
următorul punct 10, vis-a-vis de GAL-ul nostru şi o să vedeţi, că este oportunitate mare
pentru noi. Este drum judeţean!? Este drum comunal ? Ce facem acolo?
♣ Dl Palea Valentin, director, Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău: Este
DJ 241 C. Are şi o porţiune pe judeţul Neamţ şi restul este pe judeţul Bacău şi leagă
comunele Lipova cu Roşiori.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Bacăul are responsabilitate până la intrarea în
judeţul Neamţ ?
♣ Dl Palea Valentin, director, Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău: Sunt
porţiuni alternative. Deci până la intrarea în Neamţ este a Bacăului, intră şi judeţul
Neamţ pe o porţiune de 500 m şi după aceea se întoarce în judeţul Bacău, iar mai intră
în judeţul Neamţ încă 1 km şi după aceea ajunge la Lipova. Ceea ce administrăm noi
este pe teritoriul judeţului Bacău. Ce este pe teritoriul judeţului Neamţ, administrează
judeţul Neamţ.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Mulţumesc domnule director, ulterior vom mai
discuta pe marginea acestui proiect.
Nemaifiind 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 vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării
judeţului Bacău, în calitate de membru asociat, la ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE
LOCALĂ „COLINELE TUTOVEI”, a Actului constitutiv, a Statutului asociaţiei, a
cuantumului cotizaţiei şi plata acesteia.
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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.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Aş mai avea o intervenţie. Sunt două judeţe aici.
Este un lucru extraordinar vis-a-vis de iniţiativa colegilor noştri de a înfiinţa acest GAL.
Dar aş pune întrebarea: comuna Oniceni din judeţul Neamţ vis-a-vis de comuna Valea
Ursului nu a putut fi prinsă ? Se mai poate face ceva ? S-a refuzat, i-am trimis noi
invitaţie de participare comunei, a refuzat ? Aş face toate demersurile să prindem
această comună din judeţul Neamţ în GAL-ul nostru alături de Valea Ursului. Dacă este
tardiv, dacă se mai poate face ceva ?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Poate să adere ulterior numai să aibă hotărârea
consiliului local şi să facă cerere. Nu trage nimeni de ei.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Domnul primar Manea nu este aici ?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Nu.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Rămâne să-l contactez şi ulterior să vedem dacă se
mai poate face ceva.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Se poate. Important să facă cerere şi să
promoveze hotărârea consiliului local şi să-şi dorească.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Încă o dată, grupul ,,GAL-ul colinele Tutovei,,
este un lucru extraordinar, este o zonă pe care o putem dezvolta şi putem face multe pe
zona respectivă.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Sigur, perspectiva 2014-2020 pe investiţii, va
fi în special pe GAL-uri şi trebuie foarte mare atenţie. Care nu s-au înscris să se înscrie
până nu este prea târziu.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Mulţumesc.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Eu am o întrebare pentru doamna secretar Zară.
Formularea de aici, aderarea judeţului Bacău este corectă din punct de vedere juridic ?
Cine reprezintă judeţul Bacău? Că altă instituţie în afară de consiliul judeţean nu ştiu ca
să fie autoritate juridică, care să poată să facă astfel de contracte, asocieri şi aşa mai
departe.
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretar al judeţului: Deci, domnule consilier, aşa
cum aţi votat şi până acum, de mulţi ani de zile, judeţul Bacău este unitate administrativ
teritorială cu personalitate juridică. Deci numai judeţul ca şi unitate administrativ
teritorială se poate asocia. Cine reprezintă judeţul ? Preşedintele, consiliul judeţean este
autoritate deliberativă fără personalitate juridică. Este cât se poate de corect, este exact
aşa cum aţi votat şi până acum celelalte GAL-uri cât şi contractele administrative
încheiate, sunt făcute tot în numele judeţului Bacău, prin reprezentantul legal, conform
legii, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău. Deci este cât se poate de corect. Este
unitatea administrativ teritorială cu personalitate juridică. Deci, din punct de vedere
juridic este cât se poate de corect. Este singura care putea să se asocieze din punct de
vedere legal.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Bine. Mulţumesc.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Din lecturarea materialului, nu găsesc (şi am citit
toate celelalte GAL-uri), nu găsesc comuna Orbeni. Aş întreba care este cauza ? Nu şi-a
depus documentaţia!? Ce se întâmplă ?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Probabil. Atâta timp cât nu se regăseşte,
înseamnă că nu a făcut cerere să facă parte din GAL-ul respectiv. Noi nu putem forţa pe
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nimeni aici. Fiecare unitate administrativ teritorială prin reprezentantul lor, primarul
comunei respective consiliul local, aderă benevol.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Din informaţiile noastre spun că au depus
documentaţia.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Nu ştiu. Trebuie să luaţi legătura cu
preşedintele GAL-ului care poate să dea mai multe explicaţii referitor la această
chestiune. Domnul Manea poate să dea mai multe amănunte. Ce materiale a adus
domnul Manea, domnul preşedinte de GAL, pe acestea le supunem aprobării
dumneavoastră astăzi. Dacă mai sunt observaţii ?
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă cu unanimitate.
◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău
cu Municipiul Moineşti în vederea realizării Proiectului „Compartiment de recuperare
medicală cardiovasculară din Judeţul Bacău în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă
Moineşti”;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi şi
stimaţi invitaţi. În principiu mă cunoaşteţi ca un constant şi vechi stătător pe scaunul
consiliului judeţean. Am fost întotdeauna de acord şi voi fi în continuare de acord cu
orişice formă de organizare a activităţii medicale, îmbunătăţirea actului terapeutic şi a
asistenţei medicale în ansamblu. În faţa dumneavoastră astăzi, de fapt vi se pune o
singură întrebare. Nu faptul că Spitalul Municipal de Urgenţă îşi schimbă organigrama
şi îşi completează serviciile cu un nou compartiment, (care nu stă în căderea noastră,
deja el este avizat de forurile competente) contează, ci singurul lucru la care noi trebuie
să răspundem, este solicitarea, dacă putem să ajutăm cu finanţare privind programul de
achiziţii de echipamente, aparatură şi instrumente medicale. În cadrul comisiei de
sănătate, a fost invitat domnul manager doctor Cotârleţ, la care a participat inclusiv
domnul preşedinte Dragoş Benea. Am avut o discuţie destul de constructivă, zicem noi.
Cunoscând foarte bine legile care coordonează, şi poate să răspundă acestui deziderat
privind achiziţiile, făcând o analiză pe concret, având informaţii de la surse credibile,
Ministerul Sănătăţii privând evidenţa cheltuielilor şi a bugetelor fiecăror unităţi
medicale, cunoscând şi coroborând prevederile legii finanţelor publice în domeniul
achiziţii, pentru cei care ştiu îmi cer scuze, pentru cei care nu ştiu, vă spun că unităţile
spitaliceşti adică unităţile cu paturi, sursa de finanţare pentru achiziţii, astfel de bunuri
se face din trei surse.
1. Pentru aparatura şi instrumentele de valoare mare, se face prin Ministerul Sănătăţii
din bugetul consolidat al statului, pentru restul aparatelor şi instrumentelor se face din
bugetul propriu al unităţii sanitare şi anume fondul de dezvoltare care se creează
conform legii în condiţiile date, cu care ocazie (şi recunoaşte inclusiv domnul manager)
că dispune sau mai exact la 31 decembrie avea în contul trezoreriei 108 milioane şi vreo
300 şi ceva de mii de lei.
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2. Vreau să vă mai aduc la cunoştinţă, conform ultimelor reglementări tot pentru acest
capitol de achiziţii, toată suma încasată prin coplată care ştiţi că a fost reglementată prin
H.G recent. Deci acea sumă de 8 sau 10 lei care îi încasează spitalul pentru orice foaie
de observaţie, cu durata de spitalizare continuă sau de 24 de ore, constituie acest fond
din care se poate achiziţiona numai aparatură medicală. O ultimă reglementare venită în
statutul cadru privind contractul cu Casele de Asigurări de Sănătate ale serviciilor
medicale dacă până acum din acest contract din sumele acestui contract 70%
reprezentau cheltuielile de salarii, cu personalul, 30% erau pentru cheltuieli
administrative. Acum legiuitorul dă voie să adauge la acest capitol iar, din acest venit
care vine de la Casa de Asigurări, să se poată achiziţiona aparatură instumental
medicală. În concluzie, întrucât bugetul consiliului judeţean este un buget care îl ştim
aprobat estimat în condiţii de criză, întrucât în cadrul judeţului sunt foarte, foarte multe
cerinţe, inclusiv cu apelativ de urgenţă, suma care ni se solicită de 670775 de lei, din
punctul meu de vedere poate fi suportată de către consiliul local care are în subordine
Spitalul Municipal Moineşti. Am ţinut să fac aceste precizări lăsându-vă la analiza
dumneavoastră dreptul pe care îl aveţi să vă exprimaţi. Vă mulţumesc pentru atenţie.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Memoria mă duce în timp şi pare mi-se că acum
vreo 3 ani am discutat subiectul Spitalul Moineşti. Ţin minte că a fost o dezbatere destul
de aprinsă şi chiar amânată ca termen cu privire la asocierea Spitalului Moineşti cu
consiliul judeţean. Şi atunci au fost păreri pro şi contra, sigur toţi avem conştiinţă că
facem bine şi este firesc. Dar din punctul meu de vedere sunt doi factori care mi se par
destul de importanţi. Vine o hotărâre a consiliului local, unde ei cunosc foarte bine
situaţia de acolo şi posibilităţile de a asigura, a finanţa această achiziţie, de asemenea
cunosc şi posibilităţile materiale ale spitalului din structura Consiliului Local Moineşti.
Ca atare, această hotărâre din punctul meu de vedere, mi se pare o chestiune obiectivă şi
venită într-un moment de strictă necesitate şi nevoie pentru cei din zona de pe Valea
Muntelui, că nu se adresează numai locuitorilor din Moineşti, ca atare este un spital cu
caracter judeţean. Cerinţa solicitată de către Consiliul Local al municipiului Moineşti
precum şi de Consiliul de administraţie al spitalului din municipiul Moineşti, eu zic că
trebuie studiată cu atenţie şi dat aviz favorabil. Asta este o chestiune. A doua chestiune,
şi sincer eu nu am apelat, dar aud de doctorul Cotârleţ, despre performanţa ştiinţifică
medicală a doctorului Cotârleţ în lume. Deci în primul rând când ai un om de valoarea
asta, eu zic că nu trebuie neapărat să-i găsim numai lucruri negative. Eu zic că trebuie
sprijinit acest om, şi în speţă spitalul Moineşti. Haideţi să-l sprijinim cât putem.Poate,
nu putem 6 miliarde sau 7 miliarde cât cere prin hotărârea Consiliului Local, dar cu ceva
trebuie ajutat, pentru că şi oamenii de acolo, cetăţenii, hotărârea consiliului local
Moineşti, reflectă nevoile oamenilor din zonă. Susţin încă o dată solicitarea şi trebuie să
privim zic eu, cu mai multă responsabilitate. Umanitar sunt probleme, bugetul
consiliului judeţean îl ştim cu toţii cât este, dar nu numai al nostru, toată ţara trece prin
momente grele dar, nu putem fi indiferenţi, legat de sănătatea oamenilor. Acelaşi lucru
se întâmplă şi cu învăţământul, şi la o viitoare şedinţă am să susţin un punct de vedere
cu sprijinul pe care trebuie să-l acorde consiliul judeţean învăţământului.Vă mulţumesc.
♣ D-na Coşa Maricica, consilier: Stimaţi colegi, personal susţin acest punct şi
vreau să motivez de ce. Am o singură întrebare la care vreau să vă răspundeţi personal
fiecare. Dacă la acest moment în judeţul Bacău şi mă repet în judeţul Bacău, există
compartiment de recuperare medicală cardio-vasculară. Deci, din ştiinţa mea şi din
informaţiile pe care le deţin la această oră, vă rog să mă contraziceţi dacă aveţi alte
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informaţii. Ştiu că pe raza întregului judeţ nu avem această linie de recuperare medicală
cardio-vasculară. Consider că nu trebuie să ne raportăm doar că se face la Spitalul
Moineşti, consider că este un lucru bun pentru cetăţenii întregului judeţ, pentru că nu
mi se pare normal ca astăzi noi, să nu susţinem acest proiect şi pacienţii judeţului
Bacău, care au nevoie de această linie de recuperare cardio-vasculară să meargă la Cluj,
la Tg Mureş sau în alte judeţe. Mulţumesc frumos.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt observaţii? Dacă
nu mai sunt observaţii, eu nefiind specialist nu intru în problema asta şi las la latitudinea
dumneavoastră să votaţi.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Vreau să-i dau un răspuns doamnei consilier. Este
foarte adevărat, că un astfel de segment al problemei generale de politică medicală şi
sanitară, recuperarea medicală pe raza teritoriului judeţului Bacău şi nici pe celelalte
teritorii, nu există. Există oficial un singur centru la Covasna, datorită trecutului şi
istoriei, datorită factorilor naturali şi al specializării. De ce nu există, este întrebarea!?
Spre deosebire de alte forme de patologie post-traumatică, neurologică, neumologică şi
aşa mai departe, recuperarea cardio-vasculară implică în primul rând, un înalt grad de
profesionalism, un înalt grad de risc (at vitam) adică al vieţii. Ceea ce se doreşte (şi am
spus din capul locului că sunt de acord), ceea ce se doreşte să se facă la spitalul din
Moineşti, este de fapt şi de drept, acel segment de pacienţi de vârsta a-III-a care ajung să
facă infarct, să facă accidente grave coronariene, sau au malformaţii şi sunt supuşi
intervenţiei pe cord deschis, fie valve, transplant şi altele, dar acei pacienţi cu primul
stadiu de tratament ca să reziste să-i avem astăzi în cadrul cuvântătorilor şi nu dincolo,
să fie pe mâna specialiştilor. De aceea, acesta este motivul pentru care nu există. Eu
doresc succes şi v-am spus din capul locului la prima intervenţie. Nu punem în discuţie
compartimentul că nu asta ni se cere. Punem în discuţie finanţarea achiziţiei. Acesta a
fost punctul meu de vedere.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Am înţeles, vă mulţumesc frumos.
Nemaifiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă cu 33 de voturi „pentru” şi două „abţineri”, respectiv doamna consilier
Mârtz Carmen şi domnul consilier Ichim Mihai.
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel îi
dă cuvântul doamnei secretar al judeţului Zară Elena Cătălina pentru a prezenta
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din
domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în
domeniul public al judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
de executiv şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a
unor echipamente de colectare a deşeurilor în scopul realizării proiectului de interes
comun ,,Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”;
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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.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Domnule vicepreşedinte, stimaţi colegi, doar
la art 5, este o chestiune de formă unde spune că asociaţia de dezvoltare intercomunitară
de salubrizare Bacău va informa judeţul Bacău. Fie spunem: va informa Consiliul
Judeţean Bacău, pentru că el este administrator legitim, fie spunem: va informa judeţul
Bacău prin administratorul său legitim Consiliul Judeţean. Pentru că nu informează
judeţul în piaţa publică. Nu are cum să fie: informează Consiliul judeţean despre modul
cum se foloseşte.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Prin reprezentanţii legali este bine domnule
consilier?
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Da, da, este corect.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Vă rog să modificaţi proiectul de hotărâre cu
fraza prin reprezentanţii legali.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul
domnului consilier Brăneanu Dumitru şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Piaţa Zonală
Dofteana” şi a contractului de asociere dintre Judeţul Bacău şi Comuna Dofteana.
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 cu 33 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, respectiv domnul consilier Şapcă
Nicu.
◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel 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 pe unele trasee
judeţene.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Chiar aşteptam momentul acesta. Cei din învăţământ
şi nu numai, (cred că mai sunt şi în alte sectoare) dar mă refer la elevi în mod deosebit,
pentru că ne confruntăm cu o problemă deosebită. Şi asta se întâmplă în toate liceele din
judeţul Bacău, chiar şi în şcolile generale acolo unde sunt elevi navetişti. Numai la
liceul “Vasile Alecsandri” am peste 100 de elevi navetişti. Am făcut eu acum un calcul,
o medie de 100 de lei, abonament pe lună (un milion de lei vechi) ca distanţă, se adună
câteva zeci de mii de lei. Decontările făcute de către minister, nu s-au făcut pentru acest
an şcolar, s-au făcut în luna septembrie, pentru anul şcolar trecut 2011-2012. Dintr-o
discuţie avută cu conducerea inspectoratului şcolar cât şi la minister, într-adevăr
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problema ridicată de minister este deosebită şi într-adevăr este o problemă naţională, nu
numai pentru judeţul Bacău. Şi mi-au dat câteva exemple: Mi-au spus, domnule, uite la
dumneavoastră la liceul “Vasile Alecsandri” sunt 22 de km media, plăteşti o sută şi ceva
de milioane pe perioada care se face decontarea. În Oneşti la un liceu, nu dau nume,
probabil sunt mai mulţi navetişti, cu aceeşi distanţă, se duce la jumătate de miliard. Şi
mi-au mai dat exemple din judeţul Brăila şi din alte judeţe. Ce s-a constatat la direcţia
finanţelor din cadrul ministerului, s-a constatat că transportatorii care asigură
transportul, cresc preţurile şi solicită din partea noastră, a consiliului judeţean, o adresă
prin care să menţionăm preţul pe care l-am hotărât în aşa fel încât să nu mai existe astfel
de probleme. Deci, este o problemă foarte grea. Variaţiile astea de preţ pe care ei le fac,
(la bilet mă refer şi chiar şi la abonament), creează o problemă socială foarte gravă. Nu
vă mai spun că au venit părinţi din jurul Bacăului săptămâna aceasta, de fapt o doamnă
din Măgura şi mi-a spus că nu-şi mai poate trimite copii la liceu deoarece este singură,
soţul i-a murit şi din lipsa banilor… Deci sunt probleme deosebite, de aceea eu zic să
dăm o atenţie deosebită.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Am înţeles domnule profesor. Să-i dăm
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă să vedem ce ne spune.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Rugămintea mea pe care o am la
dumneavoastră, domnule profesor, pentru că astfel de cazuri să ştiţi că au mai fost
ridicate, este să-mi aduceţi la cunoştinţă aceste cazuri. Nu departe de noi comuna
Geoseni care s-a confruntat poate nu asemănător cu cazul prezentat de dumneavoastră,
dar a fost să spun aşa în proporţie de 80%. Problema dânşilor era că se mărise preţul la
bilet pe perioada week-end-ului şi nu le dădea voie să meargă cu abonamente. Dar
aceste probleme pot fi rezolvate în momentul în care se face o sesizare către noi, către
consiliul judeţean, pentru că spre exemplu este prima oară când aflu asta de la
dumneavoastră. Ar fi foarte frumos ca din partea acelor cetăţeni pe care dumneavoastră
îi cunoaşteţi sau nu-i cunoaşteţi, să facă o adresă către consiliul judeţean, ca să putem
să ne ocupăm de problema aceasta şi să luăm la cunoştinţă.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Vă dau tabelul cu cei care fac naveta.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Vă rog frumos să-mi daţi tabelul cu acei
120 de copii cu semnătură. Vă mulţumesc.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 16 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel îi
dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 01 iulie 2008
– 30 aprilie 2013;
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 17 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Raportului
privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru
particule PM 10 în municipiul Bacău şi comuna Letea Veche;
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 18 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 19 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii la Filarmonica „Mihail Jora” 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 20 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “EURONEST”-A.D.I.E la
constituirea Clusterului Regional Inovativ de IT&C EURONEST, în calitate de iniţiator
şi membru fondator, a atribuţiilor ce revin ADI EURONEST, precum şi a Actului
Constitutiv şi a Statutului;
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 21 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Bacău în Adunarea Generală a Asociaţilor din
cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “EURONEST”A.D.I.E
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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.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Datorită faptului că doamna Marcu Viorica
este parlamentar, şi-a dat demisia din această funcţie, aşadar vă rog să propuneţi un nou
membru în consiliul de administraţie.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Dacă îmi permiteţi, o propun pe doamna
doctor Mârtz Carmen.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Vot secret. Rog secretariatul să pregătească
procedura de vot. Dacă mai sunt şi alte propuneri?
Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot pentru vot secret.
◄ Se trece la punctul 22 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău
cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru desfăşurarea proiectului
„Colocviul Francofon Plumée 2013“, ediţia a III-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 23 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării
proiectului “Toamnă Bacoviană - ediţia a III-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 24 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii
Judeţului Bacău cu Asociaţia “SOCIETATEA CORALĂ - ATENEU - a Cadrelor
Didactice Bacău, România”, pentru desfăşurarea proiectului „MUZICĂ ŞI PASIUNE 90 de ani de dăruire muzicală“;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: De zeci de ani corul cadrelor didactice ,,Ateneu” are
un sufletist în fruntea acestei formaţii şi este vorba de profesorul Bănică. Este un om
dedicat actului muzical şi chiar şi la vârsta lui destul de înaintată, se află pe scenă
dirijând şi este legat de această activitate de omagiere a 90 de ani de activitate.
Dumnealui este creierul şi motorul esenţial al acestei activităţi. Eu zic să susţinem în
totalitate acest proiect de hotărâre.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Nici nu mă îndoiesc.
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Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 25 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea finanţărilor
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean;
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 26 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Clubului
Sportiv “X-CAPE” Bacău cu Judeţul Bacău şi cu Municipiul Bacău în vederea cofinanţării proiectului “Etapa Naţională Individuală de ENDURO”;
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 27 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional
la contractul de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.33/2008;
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 28 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluţionarea plângerii
prealabile formulate de S.C. ROMTELECOM S.A. Bucureşti împotriva Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.175/17.12.2012 privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele
decât cele prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2013;
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 29 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru
anul 2013 la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău;
17

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 30 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei
pentru anul 2013 la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB;
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 1 de la Diverse al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte
Floroiu Ionel îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind menţinerea valabilităţii
„Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean
pentru perioada 01 iulie 2008-30 aprilie 2013”, până la data de 31 decembrie 2013.
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 2 de la Diverse al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte
Floroiu Ionel îi dă cuvântul domnului director Braşoveanu Sorin pentru a prezenta
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pentru anul 2013.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: În urmă cu câteva zile am participat împreună cu
alţi doi consilieri care fac parte din acest colegiu director, la şedinţa colegiului director
la această instituţie şi vreau să informez cu acest prilej colegii consilieri judeţeni, că am
asistat acolo la o analiză pertinentă şi temeinică asupra activităţii desfăşurate în anul
2012, iar acest program, acest plan de acţiune, are la bază cunoaşterea foarte concretă a
activităţii şi stabileşte obiective pentru optimizarea activităţii în 2013. Cu acest prilej,
am constatat seriozitatea cu care se realizează şi la nivel de direcţie judeţeană, nu numai
în cadrul consiliului judeţean aceste analize şi totodată am sesizat multitudinea şi
complexitatea problemelor cu care se confruntă direcţia judeţeană şi dificultatatea
acestor probleme. Noi, aici, cunoaştem doar câteva probleme, dar ele sunt deosebit de
multe şi conducerea acestei instituţii împreună cu salariaţii instituţiei, caută şi găsesc
soluţii pentru rezolvarea lor. Vreau să vă spun că am fost toţi cei trei care am participat,
18

deosebit de mulţumiţi de modul şi seriozitatea cu care se realizează aceste activităţi în
interiorul comisiei. Mulţumesc.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Mulţumesc şi eu doamna Marchiş. Dacă mai
sunt observaţii?
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Vreau să vă mulţumesc pentru înţelegerea pe
care mi-aţi acordat-o astăzi fiind prima şedinţă a Consiliului judeţean condusă de mine,
şi să mă scuzaţi dacă am mai avut anumite poticneli sau mai ştiu eu… sau am fost prea
expeditiv cum am condus şedinţa. Vă mulţumesc de înţelegere şi vă doresc o vacanţă
minunată, şi un Paşte fericit! Acum să vă dau rezultatul votului secret. Doamna consilier
Mârtz Carmen a întrunit un număr de 29 de voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă”.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 26.04.2013 drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit,
Consilier Ciulină Nicoleta
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