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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi 23 decembrie 2009, 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. 326 din 16.12.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 36, absentând motivat 
domnul consilier  Danciu Petru Marius.  

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 

     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, bine aţi 
venit la şedinţa ordinară, ultima pe acest an. Permiteţi-mi să dau citire ordinii de zi într-o 
formă uşor modificată faţă de aceea pe care o aveţi dumneavoastră la mapă.    

  1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei extraordinare din 02 decembrie 2009. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni al Inspecţiei de 
Prevenire şi a Planului de măsuri şi acţiuni al Centrului Operaţional Judeţean din structura 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău 
pentru anul 2010. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Bacău. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2010 a concediului de odihnă 
anual neefectuat în anul 2009 de către Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 
Bacău. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 al Hotărârii Consiliului 
Judeţean Bacău nr.169/2009. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău 
pe anul 2009. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Judeţului Bacău în domeniul 
public al acestuia şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău a unor imobile. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a unor imobile.  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău        

 9. Diverse. 
           - Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe unităţi administrativ 
teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2009. 

            Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău        

           - Proiect de hotărâre privind asocierea între judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean 
Bacău şi comunele Parincea, Tamaşi şi Urecheşti prin consiliile lor locale privind 
proiectele aprobate pentru finanţare în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate derulat prin Administraţia 
Fondului pentru Mediu. 

         Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău        

      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii la ordinea de zi.  
 
      Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă în 
unanimitate. 

 
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, dacă îmi 

permiteţi aş dori să ţinem un moment de reculegere, cu acordul dumneavoastră în memoria 
evenimentelor de acum 20 de ani,  din decembrie. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Da. 
 

Se ţine un moment de reculegere. 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim. 
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Mulţumesc şi eu. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este cineva din încăpere care era acum 20 de ani aici? 
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Eu am fost acum 20 de ani la Bucureşti. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, aici. Cineva care a fost şi este şi revoluţionar, nu-i 

nimeni? Domnul Ciocan, nici dumneavoastră nu eraţi aici? 
♣ Dl Ciocan Neculai: Ba da. 
 
◄ Se trece la primul punct din ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 

din data de 02.12.2009 şi se dă cuvântul  doamnei  secretar  Brumă Elena Cătălina. 
 

        ♣ D-na Brumă 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 procesul verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului judeţean Bacău din data de  02.12.2009. 
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      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 

 
      Nefiind observaţii, se supune la vot procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se aprobă în 
unanimitate. 

     
      ◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni 
al Inspecţiei de Prevenire şi a Planului de măsuri şi acţiuni al Centrului Operaţional Judeţean 
din structura Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului 
Bacău pentru anul 2010. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

  
      ♣ D-ra Stan Nadia, consilier: Deci, nu am o întrebare vis-a-vis de expunerea de motive. 
Deci, este o întrebare vis-a-vis de anexa 1 şi aş vrea să vă întreb cum se primeşte finanţarea, 
se va primi pe total plan de măsuri sau pe fiecare acţiune în parte? Pentru că văd o diferenţă 
la fiecare acţiune. 
      ♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef ISU: Da, p e to tal plan acţiu n i şi măsuri. Şi în  
funcţie de posibilităţile de finanţare, vor fi finanţate acţiunile respective pe puncte.  
      ♣ D-ra Stan Nadia, consilier: Atunci urmează şi întrebarea nr.2: de ce aţi considerat că 
ar fi mai bine să fie defalcat la anumite elemente ce constituie baza tehnico-materială 
necesară, gen autoturism, laptop, sistem de alarmare, să fie defalcat, dacă tot primiţi pe plan 
general, cum este prevăzut şi în anexa nr. 2.  
      ♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef, ISU: Da, este structura cadrului, a planului de 
acţiuni şi măsuri. Ele se trec detaliat pe acţiuni şi măsuri, după care se face o centralizare a 
mijloacelor şi a celorlalte articole care ar trebui să ne susţină activitatea. Deci, nu este nici o 
problemă între fiecare acţiune, numai că urmează o centralizare de final privind mijloacele 
şi valoarea estimativă a acestora.  
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Vă propun să aprobăm acţiunile Inspectoratului, 
urmând ca pentru şedinţa următoare, domnul general să ne prezinte bugetul total al 
acţiunilor. Este ceva împotriva firii să aprobăm de 10 ori un autoturism, să-l împărţim pe 30 
de milioane la fiecare acţiune, să dăm o valoare autoturismului. Pentru acţiunile pe care 
dumneavoastră le desfăşuraţi, vă faceţi un buget pentru cele 31 de acţiuni pe care le aveţi şi 
funcţie de posibilităţile Consiliului judeţean, vă aprobăm, întregul buget sau o parte din el. 
Este o chestie logică şi normală. Noi nu stăm să adunăm acum fiecare sumă de 30 de 
milioane până ajungem la valoarea unui autoturism de nu ştiu câţi bani. Eu aşa propun să 
aprobăm. Nu pot să aprob un buget defalcat. Laptopul să-l împărţim în 3, în 5, în 10 sau 
autoturismele, sau furniturile de birou pe care le-aţi făcut. Pentru întregul plan de măsuri, 
dumneavoastră vă faceţi un buget, Consiliul judeţean va aproba bugetul şi în funcţie de 
posibilităţile financiare ale noastre, vă vom onora solicitările dumneavoastră. Vă mulţumesc. 
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      ♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef, ISU: Domnule consilier, cu tot respectul, dacă 
îmi permiteţi, aşa este materializat şi în acest document, în sensul că în lista de investiţii sunt 
prevăzute totalurile, iar acţiunile se realizează pe mijloace. Deci, Consiliul judeţean aprobă 
întregul buget pe 2010. În document sunt reflectate şi celelalte acţiuni şi măsuri, defalcat pe 
fiecare mijloc şi articol, (mă rog) dar, care se regăsesc pe total în lista de investiţii, cu o 
valoare totală a bugetului pe anul 2010. Deci, nu este nimic în neregulă sau neconform cu 
realitatea.  

 
      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate. 

  
      ◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  transformarea unor funcţii publice din 
aparatul 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă 
în unanimitate. 

 
      ◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2010 a 
concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2009 de către Preşedintele şi Vicepreşedinţii 
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate 

 
      ◄  Se trece la punctul 5 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  modificarea şi completarea art.2 al 
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.169/2009. 

 
      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 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2009. 

 
      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 domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al 
Judeţului Bacău în domeniul public al acestuia şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Bacău a unor imobile. 
 
      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  cu 26 de voturi „pentru”, 8 „abţineri” şi 1 vot „împotrivă”. 

    
      ◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a unor imobile. 

 
      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 cu 28 de voturi „pentru” şi 8 „abţineri”. 

        
      ◄Se trece la primul punct de la "Diverse" şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării pe unităţi 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului. 

 
      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 2 de la "Diverse" şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind asocierea între judeţul Bacău prin 
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Consiliul Judeţean Bacău şi comunele Parincea, Tamaşi şi Urecheşti prin consiliile lor locale 
privind proiectele aprobate pentru finanţare în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate derulat prin Administraţia Fondului 
pentru Mediu. 

 
      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. 

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai aveţi alte intervenţii la punctul „Diverse” 
având în vedere că este ultima şedinţă din acest an. 
      ♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Acum, ca la sfârşit de an aş dori să adresez 
tuturor colegilor, aparatului propriu al Consiliului judeţean, colaboratorilor noştri primari, 
sărbători fericite, Crăciun fericit, un an nou mai bun, să clădim împreună speranţa pentru 
timpuri mai bune. Aşa să ne ajute Dumnezeu şi la mulţi ani pentru toată lumea. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt dator şi eu cu o scurtă intervenţie. Mulţumesc 
tuturor consilierilor judeţeni pentru traversarea optimă a acestui an care a fost un an dificil, 
în primul rând datorită faptului că a fost din nou un an electoral, al treilea an consecutiv 
electoral şi de aceea şi-a pus amprenta vrând, nevrând pe activitatea fiecărui consilier 
judeţean şi a preşedintelui Consiliului judeţean. Vestea bună este că anul 2010 şi 2011 în 
principiu nu mai sunt ani electorali, şi ar fi de preferat să nu mai fie pentru noi şi pentru 
oamenii care ne-au adus pe aceste scaune. Ca două mari  mâhniri ale mele pe acest an, aş 
trece prima cu alocarea insuficientă a fondurilor către judeţul Bacău din partea unui guvern 
din care a făcut parte şi partidul pe care îl reprezint. Anul 2009 nu a fost un an în care 
Consiliul Judeţean Bacău sau judeţul Bacău, să exceleze la fonduri primite de la Guvernul 
României, dar poate acest lucru se va îndrepta în anul 2010. Repet, este o critică şi un reproş 
care o aduc şi eu partidului pe care  îl reprezint şi care a făcut parte din actul de guvernare 
pe anul 2009, un act de guvernare care trebuia să ne aducă sume mai importante faţă de anii 
precedenţi şi care trebuia poate să ne aducă şi atât de aşteptata descentralizare, dar care nu a 
mai venit, şi pe care actualul guvern şi-a propus-o şi poate cine ştie, s-ar putea să avem parte 
de o surpriză plăcută din partea actualului guvern, vis-a-vis de tema descentralizării. Iar a 
doua este, şi nu este un reproş nimănui adus, este doar o mâhnire din nou care trebuie să o 
subliniez şi să o ştim cu toţii, faptul că soarta unui concesionar pe care a aprobat-o Consiliul 
judeţean, aproape în unanimitate în speţă "Aeroportul Internaţional", stă în continuare într-
un litigiu juridic şi o investiţie importantă care ne interesează pe toţi şi nu se materializează 
dintr-un amestec de motive, poate legate şi de criză, poate legate şi de viziuni diferite vis-a-
vis de această concesionare. Oricum ceea ce consilierii au susţinut, încă nu s-a pus pe roate 
şi este o dezamăgire şi o mâhnire a mea pe anul 2009. Poate anul 2010 va mai repara din 
aceste două mari probleme ale judeţului Bacău. Eu încă odată vă mulţumesc pentru sprijinul 
acordat proiectelor pe care le-a iniţiat executivul, şi vă doresc sărbători fericite şi sănătate la 
toţi membrii familiilor dumneavoastră, şi bineînţeles pe această cale şi tuturor băcăuanilor 
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pentru că avem parte şi de prezenţa instituţiilor mass-media cărora le mulţumim pentru 
atenţia acordată. Vă mulţumesc pentru operativitatea de la această şedinţă. Dacă mai aveţi 
alte intervenţii? 

 
 

      Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 23.12.2009 drept  pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 

 
 

 
 
 
             PREŞEDINTE,           
                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI      
            Dragoş  BENEA                                                      
                                                                                           Elena Cătălina  BRUMĂ 
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