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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 30.04.2015, în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 

Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin Dispoziţia nr.90 din 22.04.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 35, absentând motivat 

domnul preşedinte Benea Dragoş şi domnul consilier Ganea Laurenţiu. 

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel. 

 ♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, 

stimaţi invitaţi, îmi revine sarcina de a conduce astăzi şedinţa de consiliu, deoarece 

domnul preşedinte lipseşte  astăzi din motive obiective.  Am să dau citire ordinii de zi, 

pe care am să o supun aprobării. 
  

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30.03.2015; 
 

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Camerei Agricole Judeţene Bacău pentru 

emiterea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de producător;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 

2015, al Judeţului Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe 

anul 2014, al Judeţului Bacău; 
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi 

nonprofit de interes public judeţean;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

7. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2015;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

8. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către 

Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.7 la contractul-cadru de 

asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu 

handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.33/17.03.2008;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de 

transport rutier S.C. Alexdomat S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport 

public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale;  
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane 

prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/2012 cu modificările şi completările 

ulterioare;  
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii licenţelor de traseu pentru prestarea 

serviciului de transport de către S.C. Grup Atyc S.R.L. Târgovişte, pe traseele 

judeţene nr.5 Bacău-Scorţeni-Comăneşti, nr.31 Bacău-Tg.Ocna-Slănic Moldova, 

nr.93 Bacău-Comăneşti-Palanca, nr.120 Bacău-Oneşti-Dărmăneşti şi traseul nr.121 

Bacău-Moineşti-Dărmăneşti;  
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii licenţei de traseu pentru prestarea 

serviciului de transport de către S.C. Giruieta Tur S.R.L. Târgovişte, pe traseul 

judeţean nr.4 Bacău-Sănduleni-Comăneşti;  
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

14. 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.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

15. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Bacău la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Judeţului Bacău, 

prin Consiliul Judeţean Bacău, la proiectul „Nediscriminarea înseamnă drepturi 

egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate – o condiţie 

fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, finanţat de Granturi SEE 2009-

2014 şi gestionat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), a 

contribuţiei şi a activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Bacău în 

implementarea acestuia;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a trei containere de 30 mc pentru 

presa staţionară destinate colectării deşeurilor menajere, către UAT Comăneşti, în 

scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem Integrat de Management al 

Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului 

Bacău”, domnului profesor doctor inginer Gheorghe Mărmureanu, cercetător 

ştiinţific, specialist în Fizica Pământului - Seismologie; 
Iniţiatori: dl.Petrică Mihailă şi dl Marian Ovidiu Stănică – consilieri judeţeni 

 

19. Diverse. 

La punctul de Diverse am mai introdus un proiect de hotărâre                                                                                                       

privind aprobarea recalculării/actualizării indicatorilor economici aprobaţi prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.148/10.10.2014 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare acces demisol la 

Catedrala ortodoxă ,,Înălţarea Domnului” Bacău; 
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Datorită faptului că ne-a parvenit această 

reactualizare a indicatorilor tehnico-economici mai târziu, ne-am permis să trecem acest 

proiect de hotărâre la punctul de “Diverse”. Dacă dumneavoastră credeţi că este o 

problemă, noi conducerea consiliului judeţean am considerat că ar fi bine să o 

promovăm astăzi ca să dăm drumul la licitaţie. Iar dacă dumneavoastră aveţi obiecţiuni 

îl retragem.  De aceea vreau părerea dumneavoastră şi vreau vot pentru chestiunea asta. 
 

    Nefiind observaţii, se supune aprobării punctul de la Diverse şi se aprobă  în 

unanimitate, ca acest punct să rămână pe ordinea de zi. 

                                                               

 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată. 
 

  Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
     

 ◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi:  Aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de 30.03.2015. 
 

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se 

aprobă în unanimitate. 
  

◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  mandatarea Camerei 

Agricole Judeţene Bacău pentru emiterea avizului consultativ în vederea eliberării 

atestatului de producător.  
 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Aici aş vrea să aduc un amendament, în sensul 

că dorim să eliminăm alin. 3 al art. 2, din prezenta hotărâre. Am înţeles că au fost mai 

multe discuţii la comisii în acest sens şi toată lumea a fost de acord să eliminăm acest 

articol. Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre mai aveţi observaţii?  
 



 4 

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre cu amendamentul 

prezentat. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul 

prezentat şi se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a 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 4 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel îi dă 

cuvântul doamnei director Mitrea Gabriela pentru a  prezenta  expunerea de motive la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 

2015, 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. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  îi 

dă cuvântul doamnei director Mitrea Gabriela pentru a prezenta expunerea de motive la 

proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe 

anul 2014, 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. 
 

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 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. 
 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Aş dori să fac un amendament şi o propunere. În 

ghidul pe care l-aţi primit, nu apare pentru cultură  nicăieri ca şi activitate eligibilă sau 

în cadrul obiectivelor generale sau specifice, ideea de cultură civică, ceea ce nu ne 

permite să aprobăm acele proiecte care înglobează şi ideea de cultură civică. Nici în anii 

anteriori nu a fost prinsă şi considerăm că ar fi benefic pentru dezvoltarea capacităţii 
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civice şi administrative. De aceea propun ca şi categorii de activităţi publicaţii, ghiduri, 

cărţi, cu şi despre cultura civică sau alte activităţi care contribuie la gradul de sporire al 

culturii civice şi administrative, să fie incluse în ghidul pe care îl avem spre aprobare în 

mapă. Şi a doua problemă, tot la acest punct, în fiecare an sunt propuse foarte multe 

proiecte spre aprobare consiliului judeţean, ceea ce include şi impune  multă muncă  din 

partea celor care fac parte din comisie. Pentru că  deja intrăm în luna mai şi durează o 

lună de zile până când intră în vigoare acest proiect pe care noi îl aprobăm astăzi, 

propun ca în cadrul acestei activităţi, în loc de o comisie, care trebuie să evalueze toate 

proiectele şi în fiecare an au fost 30-40 de proiecte, ceea ce determină o muncă susţinută 

deosebită în special al personalului tehnic din consiliul judeţean, deci propun ca în 

cadrul acestei comisii să aprobăm constituirea a trei subcomisii: una pentru evaluarea 

proiectelor pe domeniul cultură, alta pe domeniul sport, şi alta pe domeniul social. În 

felul acesta ar fi mai operativă activitatea de evaluare a celor,… eu ştiu câte proiecte 

vom avea anul acesta, am avut şi 30-40 de proiecte. Şi aşa am putea să ne încadrăm în 

timpul necesar. Rog consilierii judeţeni să fie deacord cu această propunere. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. Dacă mai sunt alte discuţii?  Dacă nu mai 

sunt alte discuţii deci să concluzionăm doamna Marchiş! Câte amendamente aveţi? 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Două. Deci în ghid să introducem activitatea 

civică. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Bun supunem la vot. Cine este pentru 

introducerea acestui amendament? 
 

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Amendamentul doi? 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: În cadrul comisiei de evaluare să fie trei 

subcomisii pe domenii. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Cine este pentru acest amendament? 

♣ Dl Stănică Marian Ovidiu, consilier: Am o întrebare! Din aceste subcomisii 

cine să facă parte cei 7 membri ai comisiei? 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Nu.Vor fi doi consilieri şi doi sau trei din aparatul 

tehnic al consiliului judeţean, dar fiecare pe domeniul respectiv în aşa fel încât, în 

paralel  toate cele trei domenii să se  evalueze. 

 ♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte:  Să avem o viteză de evaluare mai mare de aşa 

manieră cei care au depus proiectele să intre în posesia…  

♣ Dl Stănică Marian Ovidiu, consilier: Nedumerirea mea era dacă cele 7 

persoane  să fie la trei comisii. 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Nu, nu, să se facă o comisie şi subcomisii. Şi din 

fiecare subcomisie vor fi doi consilieri şi specialişti din cadrul aparatului.  

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Tot ca o nelămurire, subcomisia este în 

subordinea comisiei? Adică tot ce face prima comisie dă să aprobe şi cealaltă comisie? 

De ce nu facem trei comisii şi… 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Nu, nu, va fi… 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Iertaţi-mă numai un pic.  

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Este o comisie şi sub ea 3 subcomisii. 

♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Cred că s-a înţeles greşit. Ceea ce a vrut 

doamna consilier să spună, este una şi aceeaşi. Aceste subcomisii au rolul doar de a 

analiza mult mai repede toate proiectele respective dar ele împreună formează comisia 

ca cei doi consilieri împreună cu reprezentanţii aparatului propriu al consiliului 
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judeţean, pe celelalte trei subcomisii ca să le zic aşa dacă sunt în denumirea asta, ele 

împreună formează comisia. Deci nu celelalte se vor duce la comisia mamă dacă putem 

să spunem aşa. Împreună cele trei subcomisii formează comisia.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Aşa este doamna Marchiş aşa este gândită? 

Problema se pune legal. 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: În cadrul aparatului Consiliului judeţean…. 

♣ D-na Bogea Angela, director resurse umane: Deci nu prin hotărâre de consiliu 

judeţean se rezolvă această problemă. Comisia constituită prin hotărâre din 7 membri, 

îşi poate face un regulament propriu de desfăşurare a activităţii în care ea îşi stabileşte 

doi membri sunt pe civic, trei sunt pe economic, trei sunt pe sport, preşedintele comisiei 

aprobă cu ceilalţi, pe baza unui proces verbal, deci nu trebuie să modificăm nimic în 

conţinutul hotărârii consiliului judeţean. 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: În felul acesta într-un  timp scurt vor fi evaluate 

toate proiectele pe cele trei domenii, altfel ne întindem… şi ştiu din anii anteriori, că ne 

întindem pe o perioadă foarte mare. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Bine asta s-a înţeles doamna Marchiş! 

Problema era cum facem cu  subcomisiile să înţeleagă colegii noştri care este modul de 

organizare şi care este rolul subcomisiilor. Domnul Drăgănuţă aţi înţeles? 

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Da. M-am lămurit. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Deci nu trebuie amendament până la urmă. 

Ok? 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Se pare că această comisie este pusă şi propusă să 

facă lucruri bune. Dar ca să continuăm ideea şi să facă lucruri bune pentru cei care ne 

solicită sprijinul, vin cu o propunere cred eu de bun simţ, şi aş propune, (pentru că văd 

în material că se mută decizia membrilor comisiei la preşedintele consiliului judeţean). 

Să vin cu un amendament şi pentru a păstra echilibru, cei 4 consilieri judeţeni câţi vor fi  

din acea comisie, să fie de la toate formaţiunile politice şi atunci putem avea garanţia că 

se vor face lucruri bune în continuare. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. Este vorba de un act administrativ şi este 

la decizia preşedintelui consiliului judeţean  şi o să facem propunerea dumneavoastră 

către preşedintele consiliului judeţean şi în măsura în care dumnealui ia în calcul această 

propunere, suntem de acord cu dumneavoastră.  Da.  

Deci supunem spre aprobare proiectul de hotărâre cu primul amendament integral, 

cu amendamentul doamnei Marchiş care de altfel a şi fost votat. 

 Se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre cu primul amendament al doamnei 

consilier Marchiş 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 plata cotizaţiei Consiliului 

Judeţean Bacău către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2015.    
 

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se  supune aprobării  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 plata cotizaţiei Consiliului 
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Judeţean Bacău către Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele 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 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  aprobarea actului 

adiţional nr.7 la contractul-cadru de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de 

tip rezidenţial a persoanei cu handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

nr.33/17.03.2008.  
 

 ♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. Îl avem pe domnul director Braşoveanu, 

dacă poate să ne spună câteva cuvinte. 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC Bacău: Da. În fiecare an, (contractul 

există) în fiecare an venim cu actul adiţional după modelul actului adiţional din faţa 

dumneavoastră, ca proiect după aprobarea costului anual pentru întreţinerea copilului şi 

aşa cum am încheiat în fiecare an contractul de asociere, acum venim cu actul adiţional, 

în care comunităţile locale vor contribui cu o cotă parte din aceste costuri medii anuale 

pe persoanele pe care le au în centrele rezidenţiale şi care provin din comunităţile 

respective. 
 

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  îi 

dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de 

motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu 

operatorului de transport rutier S.C. Alexdomat S.R.L. în vederea efectuării serviciului 

de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate 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 aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
          
◄ Se trece la punctul 11 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 actualizarea Programului de transport public de 

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/2012 cu modificările şi completările 

ulterioare.  
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 12 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 retragerii licenţelor de traseu pentru 

prestarea serviciului de transport de către S.C. Grup Atyc S.R.L. Târgovişte, pe traseele 

judeţene nr.5 Bacău-Scorţeni-Comăneşti, nr.31 Bacău-Tg.Ocna-Slănic Moldova, nr.93 

Bacău-Comăneşti-Palanca, nr.120 Bacău-Oneşti-Dărmăneşti şi traseul nr.121 Bacău-

Moineşti-Dărmăneşti.  

♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că acest 

proiect de pe ordinea de zi împreună cu următorul proiect de pe ordinea de zi, să ştiţi că 

nu le-am pus doar aşa la întâmplare, am avut nenumărate discuţii împreună cu doamna 

director Gireadă, împreună cu colegii noştri din aparatul propriu al consiliului judeţean, 

legat de transporturi. Această firmă, practic nu-şi face treaba. În urma discuţilor pe care 

le-am avut cu dânşii, am ajuns la o concluzie că până la urmă vor reveni pe aceste trasee 

dar vreau să vă spun, că nici până în ziua de azi, nu au ajuns pe aceste trasee, aşa că nu 

întâmplător, repet, sunt puse pe ordinea de zi, iar noi am mai avut probleme cu ei, am 

sperat că nu o să avem probleme cu ei, dar văd că au revenit la aceleaşi obiceiuri care nu 

sunt de agreat.  
   
 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 13 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 retragerii licenţei de traseu pentru 

prestarea serviciului de transport de către S.C. Giruieta Tur S.R.L. Târgovişte, pe traseul 

judeţean nr.4 Bacău-Sănduleni-Comăneşti.  
 

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 14 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. 
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 

 

◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi.  Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului 

Bacău la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.   
  
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 16 al ordinii de zi.  Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în 

parteneriat a Judeţului Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău, la proiectul 

„Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii 

de sănătate – o condiţie fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, finanţat de 

Granturi SEE 2009-2014 şi gestionat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială 

(FRDS), a contribuţiei şi a activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Bacău 

în implementarea acestuia.  
   
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 17 al ordinii de zi.  Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  darea în administrare a 

trei containere de 30 mc pentru presa staţionară destinate colectării deşeurilor menajere, 

către UAT Comăneşti, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem Integrat 

de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul 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 18 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel   îi 

dă cuvântul domnului consilier Mihăilă Petrică pentru a prezenta expunerea de motive 

la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului 

Bacău”, domnului profesor doctor inginer Gheorghe Mărmureanu, cercetător ştiinţific, 

specialist în Fizica Pământului - Seismologie; 
 

   ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Mulţumesc domnule vicepreşedinte, stimaţi 

colegi. Sunt convins că personalitatea domnului profesor doctor inginer Gheorghe 

Mărmureanu născut în comuna Onceşti judeţul Bacău este cunoscut fiecăruia dintre noi. 

În referat, în expunerea de motive şi CV-ul impresionant pe care l-aţi primt la mapa 

electronică şi asupra cărora n-aş vrea să insist pentru a da posibilitatea şi altor colegi să 
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intervină, sunt redate cele mai importante realizări ale cercetărilor sale ştiinţifice cât şi 

cele mai importante premii şi distincţii pe care profesorul Gheorghe Mărmureanu le-a 

primit ca recunoaştere a activităţii sale excepţionale. Aş aminti doar câteva dintre ele: 

premiul ,,Traian Vuia” al Academiei Române pentru cercetările sale privind 

amplasamentul seismic pentru centrala nucleară de la Cernavodă; distincţii din partea 

statului roman; în anul 2000 Ordinul Naţional pentru merit în grad de Cavaler; în anul 

2005 Cavaler al Ordinului Naţional pentru merit în grad de ofiţer. Coordonează proiecte 

ştiinţifice de anvergură internaţională şi aici aş aminti doar două dintre ele: director al 

proiectului NATO, microzonarea seismică a oraşului Bucureşti, proiectul SAVER şi 

altele. Publică peste 130 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate naţionale şi 

străine, a scris cinci volume de specialitate publicate la edituri de prestigiu din ţară şi 

din lume. In prezent este directorul onorific al Institului Naţional de Cercetare şi 

Dezvoltare pentru Fizica Pământului. In concluzie faţă de cele prezentate în materialul 

pe care l-aţi primit în semn de recunoştinţă şi preţuire pentru cei peste 50 de ani de 

activitate neobosită dedicate cercetării ştiinţifice şi progresului tehnologiei şi implicit 

pentru promovarea imaginii judeţului nostru, propunem conferirea titlului de Cetăţean 

de Onoare al judeţului Bacău domnului prof. dr. ing. cercetător ştiinţific Gheorghe 

Mărmureanu. Mulţumesc. 

   ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Pentru început v-aş ruga să acceptaţi o scurtă 

paranteză. In tradiţia Taberei de Creaţie de la Tescani, există o prevedere  care s-a 

respectat în fiecare an, ca artiştii plastici care participă în tabără timp de două 

săptămâni, să facă o excursie  în judeţ şi în judeţele limitrofe pentru a putea reflecta în 

opera lor această problemă. In anul 1988 am însoţit un grup de 35 de artişti la Stănişeşti 

unde existau două obiective, în prezent unul singur – Casa George Apostu, exista Moara 

de Vânt a familiei Mărmureanu. Înainte de a închide paranteza, vreau să spun, (deşi au 

trecut 27 de ani), a fost o mare greşeală a conducerii judeţului, care a acceptat mutarea 

acestei mori, care reflecta spiritul ţăranului de acolo, iar folosirea energiei vântului în 

acele vremuri, pentru că are peste 100 de ani acest monument, a fost mutat la Muzeul 

Tăranului Român , instituţie creată aş spune eu în mod subiectiv, după anul 1990. Am 

închis paranteza. Stimaţi colegi, propunerea celor doi consilieri este lăudabilă ca 

orientare şi argumentare. Din datele prezentate, se conturează în domnul Mărmureanu o 

mare personalitate în fizica pământului. Voi vota acest proiect, deoarece cred că nu 

greşesc dacă îl consider un savant în materie. M-aş bucura în acelaşi timp, dacă peste 4 

ani, când cel care astăzi  primeşte  titlul de Cetăţean de Onoare va împlini 80 de ani, o 

cifră rotunda a vieţii sale, să putem participa împreună, iar la locul unde se afla Moara 

de Vânt, să inaugurăm o eoliană care foloseşte tot energia vântului. Mulţumesc. 

♣ Dna Marchiş Ana, consilier: Comisia de cultură a luat în dezbatere propunerea 

celor doi consilieri dl. Stănică şi dl. Mihăilă, am dezbătut propunerea făcută de dânşii în 

vederea acordării diplomei de Cetăţean de Onoare domnului Mărmureanu şi vreau să vă 

informez, că în prima şedinţă cea mai mare parte a consilierilor din comisie s-au abţinut 

să fie de acord  cu acordarea acestei diplome, nu pentru că nu ar merita domnul profesor 

şi ca cercetător ştiinţific, are merite cu totul deosebite dar pentru faptul că în judeţul 

Bacău a fost prea puţin prezent sau aproape deloc, şi cred că mulţi dintre cei prezenţi 

dintre noi nici nu am ştiut că este născut în judeţul Bacău, pentru că nu a venit în rândul 

tinerilor, în rândul cetăţenilor să fie mai bine cunoscut, să-şi prezinte activitatea, în aşa 

fel încât să cunoască  cea mai mare parte a populaţiei că este produsul judeţului Bacău şi 

să ne mândrim cu el la nivelul judeţului, a ţării şi pe plan internaţional. De aceea cred 

eu, că în perspectivă ar trebui să-i propunem domnului profesor, să se deplaseze în 
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judeţul Bacău la o serie de activităţi, în aşa fel încât să vină cu o contribuţie directă şi 

concretă în rândul cetăţenilor, şi în felul acesta să fie  cunoscut în special de tineri şi de 

cetăţeni, bineînţeles în aşa fel încât să nu credem că dăm diploma de Cetăţean de 

Onoare unei personalităţi cu totul deosebite desigur, dar care mulţi nu ştiu că s-a născut 

în judeţul Bacău şi şi-a făcut primele studii primare şi liceale în judeţul Bacău. Aceasta 

ar fi o propunere şi cred că va trebui să o transmitem domnului profesor. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Cu ocazia decernării titlului o să-i facem  

propunerea aceasta, doamnă profesoară. 

♣ Dna Coşa Maricica, consilier: Stimaţi colegi, sunt convinsă că nu contestă 

nimeni dintre noi, propunerea de a acorda titlul de Cetăţean de Onoare domnului 

Mărmureanu, dar eu am o întrebare: cu asta mi-ar fi plăcut să înceapă colegul nostru 

domnul Mihăilă. Domnul profesor cercetător Mărmureanu ştie ce discutăm noi astăzi 

aici? A fost invitat în mijlocul nostru? Înţeleg, este un om ocupat, dar ne-ar fi mulţumit 

şi un mesaj din partea dumnealui, în care să ne spună că din motive obiective nu poate fi 

în mijlocul nostru. Totuşi consider că reprezentăm cetăţenii judeţului Bacău, iar a da un 

titlu în numele judeţului Bacău, chiar unui om care are acest merit, consider personal, că 

trebuia să fie în mijlocul nostru, sau măcar să ne trimită un reprezentant de la Institutul 

de Cercetare de Fizică a Pământului unde dumnealui îşi desfăşoară activitatea.  Nu ştiu. 

Din punctul meu de vedere, consider că dăm mult prea uşor, totuşi este un titlu de 

Cetăţean de Onoare a judeţului Bacău, nu spune nimeni că nu are o activitate merituoasă 

dar mi-ar fi plăcut să-l văd în mijlocul nostru sau măcar un mesaj din partea dumnealui. 

Sau aş vrea să-mi răspundă domnul consilier Mihăilă dacă domnul Mărmureanu ştie că 

noi dorim să-i oferim acest titlu. Mulţumesc. 

 ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Cu asta am început doamnă consilier, este bună 

observaţia dumneavoastră. Întâi am discutat cu domnul Mărmureanu. Dumnealui este 

onorat, mulţumeşte, ar fi putut veni astăzi dar într-o discuţie cu domnul preşedinte am 

înţeles că vom face o festivitate specială. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da şi eu am înţeles de la domnul preşedinte 

Benea că vom face o festivitate specială. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da. Lucrurile sunt foarte bine puse la punct şi 

dacă tot am intervenit aş vrea să înţelegem că oamenii care se ocupă, cercetătorii 

ştiinţifici, sunt oameni  foarte ocupaţi şi cei care publică şi-şi fac foarte bine meseria, nu 

prea au timp  de deplasări chiar în judeţele lor de baştină. Eu consider că prin ceea ce 

face domnul profesor dr. ing. la nivel naţional şi prin faptul că este cunoscut atât în ţară 

cât şi în străinătate, implicit face cinste şi judeţului Bacău.  Efectiv timpul nu-i permite 

şi implicit şi vârsta să înţelegem, nu-i om politic să facă întâlniri cu cetăţenii. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Domnul consilier acuma îmi vine în minte 

activitatea domnului Solomon Marcus academicianul nostru de la Bacău care a făcut 

şcoala la Al. I. Cuza, la 90 de ani să-l vedeţi cât îi de verde şi câtă activitate are în 

judeţ… Să-l punem în antiteză cu domnul Mărmureanu… 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da. Fiecare… 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Am înţeles că domnul Mărmureanu împlineşte 

vârsta de 80 de ani? Peste cât timp? 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Peste 4 ani. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. Dacă mai sunt intervenţii pe marginea 

subiectului acesta?  Dacă nu mai sunt supunem la vot proiectul de hotărâre.  
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Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 

 

◄ Se trece la punctul Diverse. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea recalculării/actualizării 

indicatorilor economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.148/10.10.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

Amenajare acces demisol la Catedrala ortodoxă ,,Înălţarea Domnului” Bacău; 
 

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Mulţumesc. În continuare tot la punctul 

Diverse, ştiu că un coleg de al nostru domnul Olteanu Petre Cezar vrea să ia cuvântul şi 

doamna director Gurău, vrea să ne spună ceva despre poveştile muzeale. Vă rog domnul 

consilier Olteanu!  
 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule vicepreşedinte, pentru că în luna 

mai va avea loc  o premieră pentru perioada postcomunistă şi anume sărbătorirea după 

aproape 7 decenii a unei importante date din istoria României, data de 10 Mai, (vă rog 

să aveţi răbdare să asculaţi o declaraţie de evocare a acestui moment). Declaraţia am 

intitulat-o ,,O reparaţie istorică 10 Mai sărbătoare naţională”. Domnule 

vicepreşedinte, doamnelor şi domnilor consilieri, în data de 22 aprilie, printr-o decizie 

istorică, cu 294 de voturi pentru, unul împotrivă şi 6 abţineri, Camera Deputaţilor a 

adoptat la iniţiativa  senatorului liberal  Puiu Haşotti, Proiectul de Lege nr.609/2013 

privind declararea zilei de 10 Mai ca sărbătoare naţională. 10 Mai are pentru istorici şi 

pentru români o semnificaţie triplă, semnificaţie, care vine de la cele trei mari 

evenimente din istoria poporului roman, care s-au desfăşurat în această zi. La 10 mai 

1866 principele Karl Von Hohenzollern-Sigmaringen însoţit de Ion C. Brătianu şi C.A. 

Rosetti, intra în Bucureşti prin Băneasa, unde i se înmânează cheia oraşului, odată cu 

rostirea jurământului următor: ,,Jur de a fi credincios legilor ţării de a păstra 

religiunea României precum şi integritatea teritoriului ei,  şi de a domni ca domn 

constituţional”.  Proclamat  Domn al României, Carol caută în primul rând să obţină 

confirmarea  statutului  său pe plan international,  în scopul  păstrării  unităţii României, 

în faţa dorinţelor antagoniste ale Marilor Puteri. Însă Carol nu a aşteptat mult pentru a 

obţine independenţa. În contextul războiului ruso-turc la 10 Mai 1877, după ce cu o zi 

înainte, în plenul Parlamentului României, Mihail Kogălniceanu făcea istorica declaraţie 

,,Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”, Carol I proclama solemn 

independenţa României. Independenţa a fost un motiv de bucurie pentru români, nu 

doar simbolic ci şi economic. În numai câţiva ani, economia României, bazată în special 

pe producţia agrară, a crescut necontenit dând speranţă şi energie oamenilor. Mândria, 

sentimentul stabilităţii, combinat cu noile invenţii care ajungeau repede şi în România, 

dădeau viaţă speranţei că totul va merge spre mai bine. Acesta este şi mesajul pe care 

românii l-au trimis lumii la 10 Mai 1881, când se proclamă Regatul, iar Carol I este 

încoronat Rege alături de Regina Elisabeta, pe capetele lor fiind aşezate coroanele 

făurite din oţelul unui tun cucerit de la turci în timpul Războiul de Independenţă.  Dar 
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cel mai bine sunt illustrate cele trei momente de ,,acel rege al poeziei”, originar de pe 

meleagurile noastre, Vasile Alecsandri, în poezia sa, ,,10 Mai”, care până la instaurarea 

comunismului era una dintre poeziile de bază ale şcolarilor români, ale bunicilor şi 

părinţilor noştri.  

                        A venit din munţi un vultur 

                        Şi ne-a zis: – “Români Eroi, 

                        Ştiu un prinţ viteaz şi tânăr 

                        Ce-ar veni cu drag la voi. 

                        Dacă-l vreţi vi-l dau ca Vodă”. 

                            Noi cu toţii: – “Să ni-l dai”. 

                        Şi ne-a dat pe Vodă CAROL, 

                        Într-o zi de 10 Mai. 

 

                         Şi-a venit vulturul iară, 

                        Şi ne-a zis: – “Popor Român, 

                        Eşti viteaz, de ce mai suferi 

                        Jugul unui neam păgân? 

                        Fă-te liber, dezrobeşte-ţi 

                        Mândra  ţară care-o ai”. 

                        Şi noi liberi ne făcurăm 

                        Într-o zi de 10 Mai. 

 

                        Vulturul venit-a iarăşi 

                        Şi ne-a spus: “Popor Român, 

                        Aţi luptat cumplit la Plevna 

                        Duşi în foc de-al vostru  Domn. 

                        Vrednic e să-l faceţi Rege, 

                        Într-o ţară ca în rai”. 

                        Şi noi rege îl făcurăm 

                        Tot în zi de 10 Mai. 

 

                         Zece Mai ne-a fi de-a pururi 

                        Sfântă zi, căci ea ne-a dat 

                        Domn puternic ţării noastre 

                        Libertate şi Regat. 

                        Ridicaţi cu toţii glasul 

                        De prin şesuri, de prin plai, 

                        Să trăiască România 

                        Ura! pentru 10 Mai! 

       Ca liberali, suntem mândri că înaintaşii partidului nostru au avut un rol determinant 

în desfăşurarea acestor evenimente dar sunt momente în istoria unei ţări, care sunt 

dincolo de patimi politice, dincolo de ideologii, ele fiind momente care construiesc o 

patrie comună. Zece Mai este unul din aceste momente şi de aceea se cuvine să facem 

din această zi o sărbătoare a evocării măreţelor evenimente ce au jalonat istoria noastră 

şi a recunoştinţei faţă de marii oameni de stat care au contribuit la făurirea ROMÂNIEI 

MODERNE. Mulţumesc. 
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♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Şi eu mulţumesc. Doamna Gurău, ,,Poveşti 

pentru muzee” un proiect la care dumneavoastră ţineţi foarte mult. Vă rog aveţi 

cuvântul! 
 

♣ Dna Gurău Gabriela, director, Muzeul de Ştiinţele Naturii ,,Ion Borcea” Bacău: 

Vă mulţumesc domnule vicepreşedinte, ţin să mulţumesc şi domnului preşedinte pentru 

ocazia pe care mi-a dat-o de a vorbi despre   acest proiect pe care l-a implementat 

Complexul Muzeal  de Stiinţele Naturii ,,Ion Borcea” din Bacău. Este vorba despre un 

proiect european, care a fost cofinanţat de către consiliul judeţean. Acest proiect se 

intitulează  ,,Diamond  dialog între muzee pentru o nouă demonstratie culturala” şi s-a 

desfăşurat în perioada octombrie 2012 octombrie 2014. Acest proiect a avut drept 

finalitate lansarea manualului de bune practice intitulat ,,Poveşti Digitale în Muzeele 

Ştiinţifice un Proiect European”. Câte un  exemplar din acest manual aţi primit şi 

dumneavoastră pe masă. Am ţinut să fiu prezentă aici, pentru a putea disemina 

informaţia  în cât mai multe medii, deoarece este un proiect internaţional în care muzeul 

nostru a avut parteneri importanţi cum este cazul Muzeului civic de zoologie din Roma,  

Muzeului de zoologie din Valencia, de asemenea am fost parteneri cu cel mai important 

Muzeu de Ştiinţele Naturii din ţară, Muzeul ,,Grigore Antipa’’. La aceste patru muzee, 

s-au adăugat patru organizaţii specializate în management şi marketing cultural, este 

vorba despre Centrul European pentru organizaţii culturale şi management precum şi 

Meltingpro care este intitulat laborator cultural. Acestea sunt specializate (ultimile două 

despre care am vorbit) în implementarea unei noi metodologii prin care încercăm să 

facem ştiinţa accesibilă cât mai multor categorii de public, este vorba despre 

metodologia digital storing telling, care în vestul Europei este foarte prezentă, mai ales 

în muzee dar şi în alte instituţii de cultură. Cu această ocazie prin acest proiect, opt 

specialişti de la muzeul de Ştiinţele Naturii, care activează în domeniul cultural, precum 

şi patru specialişti care activează în domeniul social în judeţul Bacău, au participat la un 

training  prin care şi-au însuşit principalele noţiuni în ceea ce priveşte implementarea 

acestei noi metodologii. Intotdeauna Muzeul de Stiinţele Naturii, a fost preocupat în 

direcţia lărgirii publicului care păşeşte pragul acestui muzeu. Ne intereseză să accesăm  

mai multe categorii de public, anual facem studii în ceea ce priveşte marketingul 

cultural şi categoriile de  public care ne calcă pragul, iar  acest proiect ni s-a potrivit ca 

o mănuşă pentru că  am accesat o categorie de public care nu este întotdeauna prezent în 

muzeu şi anume adulţii, care sunt fie instituţionalizaţi, fiecare are acces la o serie de 

proiecte pe care le oferă fundaţiile existente în judeţul  Bacău. Am făcut o cercetare 

preliminară, după care am implementat un proiect pilot în judeţul Bacău, în paralel 

partenerii noştri, au făcut acelaşi lucru la Valencia, la Roma şi în Bucureşti, iar 

rezultatele acestor proiecte pilot şi a cercetărilor pe care le-am realizat noi, sunt 

prezentate în manualul de bune practici.  Ce mi se pare extraordinar, este că acest 

manual a fost publicat în patru limbi: în limba română, în limba engleză, în limba 

spaniolă şi limba italiană.  2500 de exemplare s-au tipărit, iar acestea vor ajunge (şi 

parţial au ajuns deja) în toate Muzeele de Ştiinţele Naturii din Europa. Deci Muzeul de 

Stiinţele Naturii şi implicit judeţul Bacău, va fi prezent cel puţin în bibliotecile muzeelor 

de ştiinţele naturii, iar pe lângă cele trei mii de persoane care au avut acces direct şi cu 

care am interacţionat în evenimentele de diseminare a acestui proiect s-a extins dacă pot 

să spun aşa, numărul beneficiarilor rezultatelor acestor cercetări, datorită faptului că 

acest manual se află şi pe site-ul proiectului disponibil pentru download-are gratuit. Am 

văzut în acest proiect o oportunitate de perfecţionare a personalului muzeului, o ocazie 
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de a face cunoscută instituţia noastră în Europa. Noi suntem unul dintre cele mai 

moderne muzee din ţară, specialiştii noştri ajung la conferinţe şi sunt recunoscuţi la 

nivel naţional ca foarte buni specialişti în domeniul ştiinţelor naturii. Cu această ocazie 

ţin să mulţumesc atât conducerii consiliului judeţean cât şi consilierilor care ne-au 

sprijinit de fiecare data când am dorit să dezvoltăm asemenea proiecte, şi în încheiere 

vreau să profit de ocazie să vă invit, şi dacă doriţi să transmiteţi informaţia şi 

comunităţilor din care faceţi parte la evenimentul care va avea loc în noaptea de 16 spre 

17 mai. Este vorba despre  ,,Noaptea Muzeelor” noi vom fi deschişi în intervalul orar 

20,00 – 1,00 noaptea intrarea ultimului vizitator, şi în paralel pe lângă vizitarea 

expoziţiilor  se va putea participa între orele 22,00 şi 24,00 la observaţii astronomice în 

curtea muzeului din parc. Vă mulţumesc pentru atenţie. 

♣Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da, mulţumesc doamna Gurău, eu vă recomand 

ca om care a văzut muzeul (nu ştiu câţi dintre dumneavoastră aţi fost la muzeu) este un 

muzeu extraordinar. Nu neapărat în noaptea muzeelor, oricând aveţi timp, vă recomand 

să-l vizitaţi pentru că am fost impresionat de ce am văzut acolo. Sincer am fost 

impresionat şi vă recomand cu multă căldură să-l vizitaţi. Aşadar şedinţa noastră a luat 

sfârşit şi vă doresc o minivacanţă frumoasă. 

  
 

 Nemaifiind alte intervenţii, domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 30.04.2015, pentru 

care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 
 

     PREŞEDINTE, 

      Dragoş  BENEA                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                         Elena Cătălina ZARĂ 
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