CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 15.05.2008, 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, prin Dispoziţia nr.127 din
08.05.2008 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în
presa locală.
Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 34 de consilieri,
absentând motivat domnii consilieri Andronache Petru, Floroiu Ionel, şi doamna consilier
Biri Daniela.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri permiteţi
să încep ultima şedinţa ordinară din mandatul 2004-2008 şi să dau citire ordinii de zi:
♣

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 23 aprilie 2008.
2. Proiect de hotărâre privind iniţierea Strategiei şi a planului de acţiune privind
menţinerea şi creşterea integrităţii la nivelul Judeţului Bacău, în perioada 2008 – 2010.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind respingerea contestaţiei formulată de S.C.
ANTRANSBUS S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.39 din
17.03.2008 şi a anexei parte integrantă, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub
nr.4007/18.04.2008.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Iniţiator: d-na Angela Bogea – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului colectiv de muncă al salariaţilor
din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău pentru anul 2008.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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6.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul
fiscal 2009.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
7.Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea
Naţională a Consiliilor Judeţene din România.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
8.Proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico economici – faza studiu de fezabilitate,
pentru obiectivul „Reabilitare demisol şi casa scărilor la Spitalul de Pediatrie Bacău”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor ce vor fi realizate cu
ocazia sărbătoririi zilei Absolventului din data de 10 iunie 2008.
Iniţiatori: d-l consilier Andrei Paraschivescu şi d-l consilier Cristian Bunea
10. Informare asupra serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii şi
siguranţei civice a comunităţii pe trim. I al anului 2008.
Prezintă: dl Ionel Floroiu – preşedintele ATOP Bacău
11. Diverse
- Proiect de hotărâre privind demararea procedurii administrative de iniţiere a
concesionării unui teren aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
-Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului eliberat de Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Iniţiator: d-na Angela Bogea – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
-Proiect

de hotărâre privind repartizarea sumei de 60 mii lei din fondul de rezervă
bugetară al Consiliului Judeţean Bacău pentru acordarea de premii personalului didactic
din învăţământul special.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
♣Dl Benea Dragoş preşedinte: Mai am aici o hărtie sosită ieri în Consiliul judeţean şi
care am sa-i dau citire: Subsemnatul Voisei Liviu, elev în clasa a IX-a E la Colegiul
Naţional "Vasile Alecsandri",vă informez prin prezenta că sunt invitat să particip la o
conferinţă UNESCO, din partea Life-Link, pentru a reprezenta România. Cum sunt
singurul reprezentant din ţară şi prin asta consider că este şi un merit al judeţului nostru,
v-aş ruga să binevoiţi să aprobaţi în cadrul Consiliului Judeţean suportarea unei părţi din
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costurile călătoriei în valoare de 1100 dolari. Din această sumă voi plăti şi taxa de
participare. Mă oblig ca la înapoiere să certific prin acte suma cheltuită. Vă mulţumesc.
Vom discuta şi am sa rog secretariatul tehnic să facă copii xerox la acest material la toţi
consilierii prezenţi în sală pentru a-l putea discuta în cunoştinţă de cauză când va veni
vremea.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi.
♣ Dl Enăşoae Petru consilier: Stimaţi colegi, propun ca punctul 5 de pe ordinea de zi
să fie amânat întrucât sunt o serie de neconcordanţe în materialul prezentat şi aş spune
chiar exagerări în legătură cu o serie de prevederi, privind sporurile care trebuie asigurate
acestor unităţi.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Dacă sunt neconcordanţe le putem discuta şi-l putem
amâna când ajungem la el.
♣ Dl Enăşoae Petru consilier: Unele chestiuni aş putea să le spun şi acum.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Am înţeles, lăsaţi-mă să supun aprobării ordinea de zi.
♣ Dl Enăşoae Petru consilier: Deci eu am propus amânarea acestui proiect.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Bun. Putem discuta la punctul 5 după ce vom aproba
ordinea de zi în forma în care am prezentat-o, cu adăugirile la punctul Diverse.
♣ Dl Ichim Mihai consilier: Domnule preşedinte stimaţi colegi, aş dori ca punctul 1 de
la Diverse să-l punem imediat după punctul 8 cu Spitalul de Pediatrie pentru că tot de
problema spitalului se leagă. Ca să nu mai ţinem nici reprezentanţii de la pediatrie, pe
doamna doctor, preşedinta colegiului medicilor, până la sfârşitul şedinţei.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Da. Nu cred că deranjează pe nimeni. Este misiunea
cu care v-am însărcinat la şedinţa precedentă. Deci cu amendamentul domnului doctor
Ichim supun aprobării ordinea de zi.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi şi se aprobă cu 33 voturi
pentru, şi un vot împotrivă, respectiv domnul consilier Enăşoae Petru.
♣ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal a
şedinţei din data de 23.04.2008 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară Elena Cătălina.
♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar: 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,
rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare proceselul verbal al şedinţei
Consiliului Judeţean Bacău din data de 23.04.2008.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal ale 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 se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară
Elena-Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
iniţierea Strategiei şi a planului de acţiune privind menţinerea şi creşterea integrităţii la
nivelul Judeţului Bacău, în perioada 2008 – 2010.
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară
Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
respingerea contestaţiei formulată de S.C. ANTRANSBUS S.R.L. împotriva Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.39 din 17.03.2008 şi a anexei parte integrantă, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bacău sub nr.4007/18.04.2008.
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului arhitect şef
Stoina Gheorghe pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractului colectiv de muncă al salariaţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău
pentru anul 2008.
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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♣ Dl Enăşoae Petru consilier: Aş vrea să-l întreb pe domnul director, dacă s-a adăugat
ceva la competenţele celor care sunt acolo, s-a modificat obiectul instituţiei şi a presupus un
adaos de 8 sporuri suplimentare, dacă până acum nu puteau funcţiona cu ceea ce era existent.
Cum se justifică adausul acestor sporuri.
♣ Dl Braşoveanu Sorin director D.G.A.S.P.C: Noi anul trecut am negociat contractul
colectiv de muncă în baza legislaţiei la timpul respectiv. Este vorba de contractul cadru
colectiv de muncă aprobat pe ramură. Deci în domeniul asistenţei sociale la nivel naţional,
contract negociat între ministerul muncii, cele două autorităţi, autoritatea naţională pentru
protecţia copilului, autoritatea naţională pentru persoanele cu handicap semnând acel
contract, apărând în monitorul oficial pentru noi are caracter de Lege, ceea ce am şi purces
dar după ce s-a ajuns la termen de final cu contractul colectiv de muncă care a fost aprobat
anul trecut, respectiv 1 aprilie. S-a inceput cu 30 de zile conform prevederilor acestui
contract, negocierile, şi astfel, la sfârşitul lunii aprilie am reuşit să ajungem la această
formulă. De asemenea fiecare spor prevăzut în contractul cadru colectiv de muncă, am căutat
pentru fiecare spor, care sunt actele normative care reglementează sporurile prevăzute.
Pentru că ele sunt asigurate aici dar anumite sporuri nu se dau doar aprobând aceste anexe ci
în baza unor buletine de expertize. Asigurând acest cadru urmează în baza actelor normative
speciale, să ne adresăm autorităţilor sau instituţiilor de rigoare pentru a obţine buletine de
expertize pe fiecare locaţie în parte.
♣ Dl Enăşoae Petru consilier: Şi încă o întrebare: dacă termenul care a curs deja este
în termen imperativ şi este obligatoriu ca acum să aprobăm acest contract.
♣ Dl Braşoveanu Sorin director D.G.A.S.P.C: Deci contractul colectiv de muncă s-a
încheiat, nu este retroactiv s-a încheiat la 1 aprilie cu drept ca în 30 de zile să negociem, şi
trebuie să-l punem în aplicare cu data de 1 Mai.
♣ Dl Enăşoae Petru consilier: Am şi câteva observaţii directe punctuale. La art.20
spune că orice salariat are dreptul de a acumula mai multe funcţii în baza unor contracte
individuale de muncă, beneficiind de salariu corespunzător pentru fiecare dintre acestea.
Vreau să ştiu dacă fizic mental şi ca timp, un salariat poate exercita mai multe servicii în
acelaşi timp, sau în care timp? A doua observaţie, la art.21 alin 1 spune că, "posturile
vacante sau temporar vacante care nu pot fi ocupate în condiţiile Legii, prin concurs sau
examen, pot fi ocupate prin cumul de funcţii de către salariaţii unităţii." Ce să înţeleg aici?
Că pot lăsa vacante 20-30 de posturi, şi stabilim între cei care suntem acolo, să ocupăm 2-3
funcţii din unitatea respectivă. Aşa înţeleg eu. Deci ele rămân neocupate, cei care sunt în
conducere acolo îşi stabilesc încă două trei salarii care să fie luate de acolo de la unitate.
Deci aşa reiese din acest document. Deci ocupate prin cumul de funcţii de către salariaţii
unităţii. Cum este posibil ca timp-material?
♣ Dl Braşoveanu Sorin director D.G.A.S.P.C: Da, la prima vedere aşa pare, pentru că
în spatele acestui contract şi a fiecărui articol stau legile speciale specifice. Da. Este adevărat
şi avem şi astăzi situaţii de genul acesta. La ce mod? numai respectând toată legislaţia în
vigoare. Adică. Am scos postul la concurs odată, după un anumit termen l-am mai scos încă
odată, şi dacă nu a fost ocupat prin concurs şi este imperios necesar, atunci poate prin
contracte part-time prin cumul de funcţii, poate încă două ore să-i dau pentru un serviciu.
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Dar nu în cadrul acelui serviciu sau acelaşi centru, ci la un alt serviciu din cadrul instituţiei
sigur, pe acelaşi post dacă este consilier juridic sau dacă este economist. Dar numai în
anumite condiţii. Sigur ele nu sunt trecute aici toate. În spatele fiecărui acestui articol sunt
legile speciale şi actele normative speciale.
♣ Dl Enăşoae Petru consilier: La articolul 25 punctul p, spune că salariatul să nu se
supună nici unei încercări de subordonare din partea altei persoane decât cea a şefului direct.
Să înţeleg aici că şeful de birou sau altcineva, dacă directorul constată ceva, nu poate să facă
nici unui salariat nici un fel de observaţie, pentru că el este subordonat direct şefului de
birou, de compartiment, sau altceva. Atunci ce face directorul general, şi ceilalţi directori
care sunt în unitate? Au această posibilitate să dea o dispoziţie peste şeful direct? În
condiţiile în care şeful direct nu este prezent ce se întâmplă? Deci nu lămureşte acest
contract în aceste condiţii.
♣ Dl Braşoveanu Sorin director D.G.A.S.P.C: Sunt reglementate şi acestea.
♣ Dl Huluţă Ghiorghe consilier: Voiam să vă informez că acest contract, este primul
contract colectiv de muncă la nivel de ramură. Această latură socială niciodată nu a avut
contract colectiv de muncă la nivel naţional. Nu există sindicate în toate judeţele dar, s-au
adunat la federaţia "Columna", şi toate instituţiile care răspund de această latură socială s-au
adunat şi au încheiat contractul colectiv de muncă. Dacă apar acolo 8 sporuri în plus, nu
fiecare om ia 8 sporuri. Sunt oameni care se incadrează şi ia un spor sau două sporuri. Că
apar 8 în plus, asta înseamnă că până acum s-a făcut o inechitate. Aici avem şi parte
contractuală şi funcţionari publici. S-a făcut acest contract cu jurişti în domeniu şi am
compilat codul muncii cu contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, cu legile speciale
care guvernează această direcţie. Un alt punct care s-a ridicat este; având în vedere că
bugetul pe anul 2008 a fost aprobat de către noi la începutul anului, acest contract nu mai
poate să opereze retroactiv, pentru că nu există fondurile necesare. Noi am mizat la
negociere, şi împreună cu conducerea Consiliului judeţean, că în urma unor rectificări din
rezervele care sunt, să reuşim pas cu pas să ajungem la o normalitate începând cu 1 ianuarie
2009. Deci nimeni să nu creadă că aceste 8 sporuri se dau de azi. Şi recunoaştem cu toţii şi
cei care au negociat, conducerea direcţiei, conducerea judeţului şi sindicatele, au înţeles că
trebuie să facem pas cu pas implementarea. Noi suntem puţin în urmă cei care am negociat.
Nu conducerea judeţului. De aceea mi se pare că inadvertenţele care au fost ridicate sunt
dintr-o oarecare necunoaştere, dar, cred că trebuia ca aceste probleme să se ridice înainte de
a ajunge în plenul acestei şedinţe. Eu rog colegii să aprobe acest contract colectiv de muncă
pentru că eu am participat efectiv la întocmirea acestui contract colectiv de muncă m-am
consultat cu juriştii consiliului judeţean, cu juriştii direcţiei, cu direcţia economică din
Consiliul judeţean ca nu cumva să spunem una la oameni şi alt ceva să se întâmple în
realitate. De asta a durat aproape 3 luni această negociere. De aceea rog colegii să voteze
acest contract colectiv de muncă. Mulţumesc.
♣ Dl Vreme Valerian consilier: Deci, cred că din punct de vedere procedural este bine
venită această reglementare, şi a doua problemă vreau să vă spun că am fost în ultimul timp
de mai multe ori la centrele din Oneşti la direcţia de protecţia copilului şi referitor la faptul
că sunt multe sporuri sau mari, eu vă spun că nu sunt mari şi nu sunt nici multe. După ce
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stai jumătate de oră acolo, sunt locuri de muncă care poţi să le compari cu secţii grele de la
combinatul chimic. Se munceşte destul de greu. Stresul este mare, iar noi facem acest lucru
nu pentru săptămâna viitoare ne pregătim pentru anii următori, pentru că este posibil ca
oamenii de acolo, dacă nu vor fi pârghii ca să-i ţinem, vor pleca. După cum evoluiază
lucrurile se poate să vină intreprinderi şi să generăm acestui sector o mare problemă la anul
sau peste doi ani. Eu susţin acest proiect şi încă odată sporurile sunt corecte şi totodată dăm
celor de acolo un mecanism de a-şi ţine oamenii formaţi şi pregătiţi.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Absolut corectă intervenţia.
♣ D-na Bogea Angela vicepreşedinte: Rog pe cei care au participat la negocierea
acestui contract de muncă, ca la fiecare articol care reglementează sporuri prevăzute în
contractul cadru, să se specifice la sfârşitul articolului, "Beneficiază de un spor de…, în
condiţiile legii." Vă apără şi pe dumneavoastră în caz că salariaţii citesc în contractul
colectiv de muncă un spor, ( noi avem acum nişte sume alocate prin buget pentru salarizare
şi trebuie să ne încadrăm în sumele respective,) şi atunci, ca să vă apărăm în faţa salariaţilor
care citesc acolo că ei beneficiază, asa cum spune de exemplu aici, de proteze şi nu mai ştiu
ce. Fondurile pentru proteze, anul acesta nu sunt. Şi atunci puneţi o virgulă la sfârşitul
propoziţiei şi spuneţi "in condiţiile legii" .
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu 32 voturi pentru şi două abţineri, respectiv domnul consilier Enăşoae Petru, şi
domnul consilier Dogaru Silvestru.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Deci Partidul Naţional Liberal ca întotdeauna, mai
puţin pentru cei care muncesc şi au nevoie de ajutor.
♣ Dl Dogaru Silvestru consilier: Nu ştiu dacă are vreo treabă Partidul Naţional Liberal
domnule preşedinte!
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Are că este un partid.
♣ Dl Dogaru Silvestru consilier: Dacă m-am abţinut, m-am abţinut pentru că nu este
normal. Sunt directori din această instituţie care sunt trecuţi şi ei la măriri de salariu.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Este normal numai prin prisma intervenţiei pe care a
avut-o colegul din dreapta dumneavoastră domnul Vreme.
♣ Dl Dogaru Silvestru consilier: Nu cred că este normal ca acei oameni care nici
măcar nu calcă în centre 6 luni de zile pe an să aibă măriri de salariu. Deci nu are nici o
treabă una cu cealaltă.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Asta o credeţi dumneavoastră că nu.
♣ Dl Dogaru Silvestru consilier: Deci dacă eu mi-am exprimat voinţa de a mă abţine,
cred că este voinţa mea Da?
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Păi da şi eu am făcut o constatare.
♣ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul d-nei director Hăineală
Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2009.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
♣ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul d-nei director Hăineală
Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei
Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director Gireadă
Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind indicatorii
tehnico economici – faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „Reabilitare demisol şi
casa scărilor la Spitalul de Pediatrie 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 Ichim Mihai consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, o bună parte dintre
dumneavoastră aţi fost împreună cu domnul preşedinte pentru a vedea ce s-a făcut cu banii
Consiliului judeţean în reabilitarea Spitalului de Pediatrie. V-aş ruga, să terminăm această
frumoasă şi lăudabilă iniţiativă şi să aprobăm ca să se finiseze scările şi demisolul, aşa
încât ca în întregimea sa, Spitalul de Pediatrie să fie la nivelul standardelor care se cer,
pentru a primi indicatorii în vederea autorizării de funcţionare. Vă mulţumesc.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 1 de la Diverse din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
consilier Ichim Mihai pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind demararea procedurii administrative de iniţiere a concesionării unui teren aflat în
domeniul public al judeţului şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă.
♣ Dl Ichim Mihai consilier: Deci aşa cum s-a hotărât în şedinţa anterioară, eu a trebuit
să mă ocup să găsesc o altă locaţie, faţă de prima locaţie ce era nominalizată la nivelul
serei în spatele secţiei de anatomie patologică mai popular morga. Am făcut investigaţiile
necesare, m-am adresat aşa cum a rezultat din discuţiile purtate la nivelul Consiliului
judeţean, celor trei instituţii sau asociaţii cu personalitate juridică, colegiul medicilor,
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colegiul stomatologilor, şi ordinul asistenţilor, împreună am identificat un loc în apropierea
pavilionului administrativ. Aşa cum am menţionat chiar în timpul şedinţei, am cerut
sprijinul conducerii administrative. Domnul manager general din considerente foarte
solide nu a fost prezent în acea perioadă în localitate. Am luat legătura cu managerul
administrativ care nu a avut nici o obiecţie asupra acelui amplasament. Drept urmare am
prezentat raportul la nivelul Consiliului judeţean. În primă fază am primit un răspuns că se
respinge pe motiv că zona este revendicată în baza Legii 10. Făcând din nou investigaţii
cu serviciu de arhitectură şi urbanism al Consiliului judeţean, am constatat că era
întradevăr o porţiune din spatele pavilionului administrativ şi vreo 30 de mp din acel spaţiu
verde revendicat conform Legii 10. Împreună cu serviciul de arhitectură s-a găsit
plasament şi spaţiu suficient în aceeaşi zonă, motiv pentru care s-a întocmit expunerea de
motive şi proiectul de hotărâre pe care îl aveţi la mapă. Între timp, s-a reîntors managerul
general şi a avut obiecţii asupra amplasamentului, afirmând că, Consiliul judeţean a
aprobat un plan de dezvoltare şi modernizare a pavilionului administrativ. În cursul zilei de
astăzi am întrebat pe doamna director Gireadă, iar domnia sa nu are cunoştinţă de existenţa
unui astfel de plan. A doua problemă, în comisie s-a discutat în două etape, prima dată
acum două zile în urmă, în prezenţa celor trei solicitanţi, astăzi din nou şi s-a ajuns la
următoarea concluzie: în principiu, inclusiv domnul manager este de acord aşa cum se
constată din Lege ca proprietar Consiliul judeţean să acorde o suprafaţă celor trei structuri
cu personalitate juridică, unde să-şi construiască o clădire de interes public. Singura
discuţie a revenit asupra amplasamentului.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Care este distanţa faţă de amplasamentul care l-am
propus în şedinţa din luna trecută?
♣ Dl Ichim Mihai consilier: Dacă o iau în linie dreaptă, trecând peste clădiri 150 de m.
Dacă o iau pe cotitură nu mai fac calculul. Dar altceva este ca idee. Am spus şi atunci şi o
reţin şi acum, cu toate că, chiar astăzi am primit o vorbă care nu onorează pe nici una din
părţile care am participat la acel dialog. Eu nu sunt omul de pe staradă îmi place atunci
când am o problemă să mă documentez să fiu în cunoştinţă de cauză şi există nişte principii
în sistenţa sanitară. Unde sunt pavilioane unde se acordă asistenţă profesională medicală
nu este corect să fie şi pavilioane cu caracter al serviciului administrativ. Pentru acest
motiv, am grupat, pentru că tot administraţie fac şi cele trei colegii, şi am grupat lângă
pavilionul administrativ. Asta a fost principiul de bază.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Ăsta a fost principiul de bază, şi al nostru ce este?
♣ Dl Ichim Mihai consilier: Deci am citit în faţa colegilor din comisie, proiectul de
hotărâre şi s-a revenit doar dacă se aprobă să se modifice anexa cu schiţa de amplasare a
acestei solicitări. Vă mulţumesc.
♣ Dl Stoica Dan manager Spitalul judeţean: Deci din ceea ce a prezentat domnul
doctor Ichim pare a fi că eu sunt cel care este împotriva unei asemenea construcţii, şi
lipsesc de la serviciu. Eu vă spun următorul lucru: Aceste ONG-uri aceste organizaţii
profesionale precum cei de la Ordinul asistenţilor, Sindicat, Colegiul Medicilor Dentişti şi
Colegiul medicilor, atunci când Legea a permis, au avut un sediu în Casa de Asigurări de
Sănătate gratuit. Când Legea nu a mai permis, ei au fost evacuaţi din Casa de Asigurări şi
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au documentaţia prin garaj sau prin nu ştiu ce instituţii. Noi am găsit tot timpul soluţii şi la
Sindicat şi la Colegiul medicilor, i-am găzduit în Spitalul judeţean, aşa cum am putut.
Iniţiativa de a le permite să construiască pe un teren în cadrul Spitalului judeţean a fost a
mea şi a dumneavoastră domnule preşedinte care am făcut-o public. Împreună cu
preşedinţii organizaţiilor şi cu arhitecţi, am găsit o soluţie care la momentul respectiv am
zis că este bună. în sfârşit nu am nimic împotrivă să fie în altă zonă. Însă într-o zonă în care
nu sunt consultat şi în care noi avem strategii de dezvoltare în zona respectivă respectiv
secţia de oncologie şi pavilionul administrativ căruia i se ia parcarea prin retrocedare, este
clar că nu am putut să fiu de acord cu aşa ceva. Însă, sunt absolut deacord a se identifica o
altă zonă în orice parte pe zona centrală de la seră până la biserica dinspre parc, pentru că
zona aceea centrală nu este prinsă într-un proiect de sistematizare. Acolo sunt nişte clădiri
foarte vechi, care în mod normal trebuiesc la un moment dat casate şi sistematizată zona
respectivă. Toată faţa este aproape sistematizată la ora asta. Întrucât avem noua unitate
primire urgenţe, avem spitalul municipal, avem pediatria, şi zona secţiei de oncologie. Deci
toată partea asta din faţă este într-un proces de sistematizare. Nici acum nu este gata
parcarea unde se lucrează cu cei de la Braşov care construiesc spitalul municipal, şi
aşteptăm şi noi pentru că vrem să facem intrarea spre noul sediu UPU. Deci prin zona asta
din faţă nu mai putem face alt ceva. Avem zona din spate acea cu maternitatea şi suntem
astăzi la comisia interministerială pentru a aproba un proiect al băncii mondiale pentru
modernizarea maternităţii. (am trecut de inspecţia de stat în construcţii şi astăzi
documentaţia trebuie să ajungă). Pe zona centrală nu avem proiecte de sistematizare. Eu
sunt absolut de acord, împreună cu cei 4 preşedinţi cu un arhitect specialist,( pentru că nu
vreau să-mi dau eu cu părerea), să intrăm pe zona centrală şi să identificăm anumite
terenuri, şi să încercăm o gândire pe zona respectivă. Deci asta a fost poziţia mea de acum
două zile. Eu am aflat cu totul întâmplător propunerile domnului doctor Ichim. Eu credeam
că există totuşi un respect reciproc între noi doi dar se pare că nu. Deci se pare că am fost
total ignorat de a fi consultat. Eu ştiu foarte bine ce am de făcut şi sper să fiu lăsat în viaţă
să pot să continui ce am de construit în doi ani de acum în acolo.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte; Deci am trei observaţii: 1, nu au fost atâtea discuţii cu
spitalul municipal când am dat terenul la o construcţie infinit mai mare decât ce vrem
acum. Timpul începe să curgă în defavoarea celor care solicită acest proiect pe fonduri
europene Da? şi a treia problemă, amplasamentul propus de domnul Ichim, este şi traversat
de o reţea de apă şi de una de Romtelecom. Dar bine reţeaua de la Romtelecom ar fi mai
uşor de rezolvat. Aşa că nu vreau să mai lungim prea mult discuţia aşa că propunem la vot
cele două variante.Varianta din şedinţa din 23 aprilie…
♣ Dl Ichim Mihai consilier: Dar aceea am votat-o odată.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Ce am votat? Nu am votat nimic atunci. Am amânat şi
v-am împuternicit să reveniţi cu o nouă soluţie.
♣ Dl Huluţă Ghiorghe consilier: Domnule preşedinte, noi în comisie am analizat
ambele soluţii. Ambele soluţii au inconveniente, şi atunci am discutat în comisia noastră de
sănătate că trebuie să votăm această hotărâre, să răspundem la solicitarea celor 4
organizaţii profesionale şi de sindicat dar să nu votăm locaţia exact.
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♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Trebuie locaţia identificată votăm, ce votăm? Nu
votăm principiu, votăm locaţia.
♣ Dl Stoica Dan manager spitalul judeţean: Identificăm locaţia ulterior.
♣ Dl Huluţă Ghiorghe consilier: Împuternicim executivul Consiliului judeţean, cu
executivul spitalului, împreună cu ceilalţi să identifice. Între şi între, exact cu propunerea
directorului să identifice terenul care să nu mai aibă aceste inconveniente. Suntem cu toţii
de acord să le respectăm doleanţa, suntem cu toţii deacord să găsească un teren în suprafaţă
de 300 de mp sau cât scrie în cererea lor, şi atunci, ei împreună găsesc acest teren. Deci
împuternicim executivul să stabilească.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Vă propun următoarea comisie. Cine sunt
reprezentanţii în comisia consultativă la spital. Domnul Chiriac, doamna Hăineală…
♣ Dl Ichim Mihai consilier: Domnule preşedinte nu aş vrea să încheiem această
sesiune fără să rezolvăm problema.
♣ Dl Bontaş Dumitru consilier: Noi am stabilit astăzi în comisie să aprobăm de
principiu iniţierea procedurilor de concesionare pentru un amplasament care să fie stabilit
de către specialiştii direcţiei din Consiliul judeţean împreună cu conducerea spitalului.
♣Dl Benea Dragoş preşedinte: Deci să-i nominalizăm. Domnul Stoica Dan, doamna
Gireadă Cornelia şi domnul Stoina Gheorghe. Vi se pare corectă această formulă de a
identifica amplasamentul? Da?
Se supune la vot demararea procedurii de concesionare a acestui teren care va fi
identificat cu schiţă clară, de comisia formată din domnul Stoica, doamna Gireadă, şi
domnul Stoina şi se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea programului manifestărilor ce vor fi realizate cu ocazia sărbătoririi zilei
Absolventului din data de 10 iunie 2008.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Bunea Cristian consilier: Domnule preşedinte, dragi colegi, vă propun ca acest
comitet de iniţiativă să fie prezidat aşa cum mi se pare normal de preşedintele în funcţie al
Consiliului judeţean, iar din acest comitet să mai facă parte cei doi iniţiatori, respectiv
domnul Paraschivescu Andrei şi subsemnatul. Asta vă propun în bloc acest comitet de
iniţiativă pentru ca această primă ediţie a acestei sărbători a judeţului Bacău, să deschidă un
drum lung şi frumos pentru ceilalţi ani, ani pentru care îmi permit să vă înconjur să
organizaţi această sărbătoare din ce în ce mai bine şi mai fastuos pentru acest judeţ.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Sună a rămas bun. Da. Mulţumesc pentru propunere.
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Nemafiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi cu
propunerea domnului Bunea şi se aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi, Informare asupra serviciului poliţienesc şi
a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trim. I al anului
2008
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Domnul preşedinte al ATOP domnul Floroiu lipseşte,
oricum materialul este destul de substanţial, îl aveţi şi la mapă, dacă aveţi întrebări pentru
domnul Oprişan care este în sală.
Nefiind observaţii se trece la următorul punct.
♣ Se trece la punctul 2 de la Diverse din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
arhitect şef Stoina Gheorghe pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea avizului eliberat de Comisia Tehnică de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Luni a fost depusă o cerere prin care motivează această
repunere pe ordinea de zi. Este clar votăm da sau ba.
♣ Dl Bunea Cristian consilier: Domnule preşedinte, dragi colegi, la comisia de
urbanism noi am invitat beneficiarii acestei construcţii împreună cu proiectantul, cu
arhitecţii, am întors-o pe toate părţile şi nu avem ce să le reproşăm, ba din contră ca regim de
înălţime unde am căutat eu să văd dacă pentru locatarii din zonă nu-i afectăm ca şi grad de
însorire sau alte reguli din ordinul ministrului sănătăţii, vă propun avizul favorabil pentru
acest PUZ.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu 32 voturi pentru şi două abţineri.
♣ Se trece la punctul 3 de la Diverse din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei
director Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind repartizarea sumei de 60 mii lei din fondul de rezervă bugetară al Consiliului
Judeţean Bacău pentru acordarea de premii personalului didactic din învăţământul special.
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
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♣ Se trece la punctul 4 de la Diverse din ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
acordarea unui sprijin pentru elevul Voisei Liviu care va reprezenta România la o
conferinţă UNESCO.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii.
♣Dl Benea Dragoş preşedinte; Dacă nu aveţi observaţii direcţiile de specialitate ale
Consiliului judeţean vor întocmi documentele necesare (raport, expunere de motive, şi
hotărâre )iar preşedinţii de comisie vor întocmi rapoartele comisiilor.
Se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
ALTE INTERVENŢII.
♣ Dl Bunea Cristian consilier: Domnule preşedinte stimaţi colegi, vreau să vă anunţ
că, consiliul regional Kewen Irlanda şi-a dat acceptul pentru demararea procedurilor de
colaborare (nu se mai numeşte înfrăţire), cu Consiliul Judeţean Bacău. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Felicitări domnul Bunea!
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, şi interpelarea mea
va fi destul de scurtă sper. Intervenţia mea este inspirată de proiectul domnului
Paraschivescu şi a domnului Bunea Cristian vreau să ne spuneţi domnule preşedinte, şi să
ne daţi amănunte în ceea ce priveşte punerea în aplicare a proiectului "Penarul
premiantului". Concret aş vrea să spun…
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Ce are gara cu primăria? Penarul premiantului este un
proiect, şi proiectul cu Ziua absolventului este un alt proiect.
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Da. Gurile rele spun că punerea în aplicare are loc
chiar în această perioadă de campanie electorală.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Domnule consilier haideţi să lămurim. Penarul
premiantului este un proiect pe care l-am iniţiat şi l-am aprobat cu toţii. Nu am participat la
decernarea nici unui premiu tocmai pentru a nu avea intervenţii de acest gen.
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Şi când aveţi de gând să participaţi?
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: După. Dacă va mai fi cazul voi mai participa si după.
Dar nu am participat tocmai ca să nu aveţi dumneavoastră intervenţii de genul acesta.
Salariaţii Consiliului judeţean merg împreună cu directorii de şcoală şi duc la îndeplinire
hotărârea pe care am adoptat-o cu toţii.
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: In ce perioadă?
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Au şi mers deja. Merg şi acum, au mers şi zilele
trecute. Vreţi să ştiţi dumneavoastră când să mergeţi?
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Nu.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Păi atunci?
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Este un secret pentru consilierii judeţeni?
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♣ Dl Benea Dragoş preşedinte; Nu este doamne fereşte, nu este un secret.Ei au făcut
mai multe trasee 3 sau 4 trasee pentru a economisi benzina pentru ai găsi la o oră stabilită.
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Eu am vrut să vă protejez domnule preşedinte pentru
că sunteţi acuzat de gurile rele că politizaţi acest proiect. şi eu vreau să vă protejez.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Domnul Mihăilă, deci eu nu am participat la nici una
din aceste decernări. Că am iniţiat acest proiect da. Imi asum responsabilitatea Da? Iar cine
mă contestă pe acest subiect, este liber să o facă. Dar nu am participat la nici una din acţiuni.
Dacă am participat vă rog să daţi ora locul, şi data.
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Nu. Am înţeles că este secret.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Ce este secret domnule Mihăilă?
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Programul de aplicare.Asta am înţeles.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte;Da. Ca de obicei.
♣ Dl Enăşoae Petru consilier: În şedinţa trecută domnule preşedinte, am ridicat
problema prezenţei Ansamblului "Busuiocul" la spectacolele care se desfăşoară în perioada
aceasta. Eu propun următorul lucru: (nu fac o evidenţă unde a mers şi unde va merge)
propun ca pentru toate localităţile care solicită şi există timpul material, să nu se perceapă
taxe, întrucât ansamblul şi întregul buget este aprobat de Consiliul judeţean. Deci, pentru
aceste solicitări, pentru că am şi exemple şi nu are sens să le dau acum.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Nu sunt de acord pentru că această unitate trebuie să
producă venituri, şi dacă poate să le producă şi în timpul unei campanii electorale cu atât
mai bine. Poate să facă pentru oricine. În baza unui contract, în baza unor tarife egale dar să
nu facă în mod gratuit pentru nu ştiu ce intervenţii.
♣ Dl Enăşoae Petru consilier: Deci pentru toată lumea să fie egal.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: În baza contractului. Cine face în afara unui contract
sau a unui act scris, răspunde cu funcţia.
♣ Dl Enăşoae Petru consilier: Perfect.
♣ Dl Huluţă Ghiorghe consilier; Sumele diferă domnule preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Nu diferă nici sumele.
♣ Dl Huluţă Ghiorghe consilier: La unii mai puţin la alţii mai mult.
♣ Dl Chiriac Ioan consilier: Înţeleg că este ultima şedinţă nu?
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte; Nu ştim.
♣ Dl Huluţă Ghiorghe consilier: Dacă nu-i şampania pe masă înseamnă că nu-i
ultima.
♣ Dl Chiriac Ioan consilier: Înseamnă că o aşteptăm pe ultima atunci.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău drept pentru care s-a încheiat prezentul
proces verbal.
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