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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni 

Nr.13402 din 30.05.2022 

 

 

    PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 27.05.2022, în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 

 

  Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.178 alin.(1)  din Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.177 din 20.05.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală şi pe site-ul consiliului judeţean. 

  Şedinţa se desfăşoară în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 35. (31 de consilieri sunt prezenţi în 

sala şi 4 consilieri participă on-line: doamna consilier Cristea Tiona Oana, domnul consilier Necula 

Cosmin, domnul consilier Olteanu Petre-Cezar şi domnul consilier Şova Sorin). Domnul consilier Nechita 

Neculai este absent. 

          Având în vedere proiectele de pe ordinea de zi, la şedinţă au fost invitaţi să participe: doamna 

Ardeleanu Lenuţa, director SPJD Bacău, domnul Carol Schnakovszky – rector Universitatea “Vasile 

Alecsandri” Bacău, domnul Popa Adrian, manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, directorii/şefii de 

servicii ai direcţiilor/serviciilor din cadrul aparatului de specialitate şi reprezentanţii mass-media. 

  Prin adresa nr.13198 din 26.05.2022 a fost invitat şi domnul Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, 

primarul  Municipiului Bacău, care din păcate nu se află în sală, ţinând cont că pe ordinea de zi este şi un 

proiect care se referă la Municipiul Bacău.   
 Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Valentin Ivancea.  
 

  ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri. Vă mulţumesc 

pentru prezenţă. 
   

     Pentru şedinţa de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul: 

 

1. Aprobarea  procesului- verbal al şedinţei  extraordinare din data de 16.05.2022; 

 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată din data de  20.05.2022 

 

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

aparatului de specialitate, precum şi a celorlalte structuri funcţionale din cadrul Consiliului Judeţean 

Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău  nr.204/2021, cu modificările ulterioare; 

Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr 200 din 2020 privind 

desemnarea unor persoane în organele de conducerere ale unor organisme prestatoare de servicii 

publice şi de utilitate publică de interes judeţean, cu modificările ulterioare; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

5. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Judeţului 

Bacău;  

Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Judeţului Bacău şi 

a situaţiilor financiare anuale, pentru anul 2021; 

Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizării Programului judeţean de transport public de persoane 

prin servicii regulate pentru perioada 2014-2022;   

Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin măsuri de urgenţă pe perioadă determinată, a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public  judeţean de persoane şi eliberarea 

licenţei de traseu pentru traseul cod 127 Bacău-Ruşi Ciutea-Siretu cuprins în programul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Bacău;   

Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

    

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea realizării în 

comun a obiectivului de investiții  Lucrări de intervenție pentru imobilul “ Casa Vasile 

Alecsandri”situat în municipiul Bacău, str. George Apostu nr. 9, județul Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

10. Proiect de hotărâre  privind  constituirea unui drept de uz şi a unui drept de servitute asupra terenului în 

suprafaţă de 1550 m.p. din zona drumului judeţean DJ 119, situat în sat Gura Văii, comuna Gura Văii, 

din judeţul Bacău, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea Serviciului Public 

Judeţean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A ; 

Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

11. Proiect de hotărâre  privind darea în administrare către Consiliul Local al  Comunei Săuceşti, a unui 

sector din drumul judeţean DJ 207F, de la km 5+250 la km 7+344, situat pe raza  administrativ-

teritorială a comunei Săuceşti;   

Iniţiator: dl. Valentin   Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

12. Proiect de hotărâre  privind  validarea ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău, în 

mandatul 2020-2024 a domnului colonel Babiş Adrian, împuternicit şef al Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

    

13. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

,,Punerea în siguranţă şi amenajarea  imobilului Casa nr.2 din municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr.2 

(arhivă +spaţii de depozitare) –rest de executat” ; 

Iniţiator: dl. Valentin  Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

14. Proiect de hotărâre  privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, 

pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului Concurs regional pe teme economice ,,Ion Ionescu de la 

Brad”; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

15. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de membru, către 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Valea Muntelui” pentru anul 2022. 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

16. Proiect de hotărâre privind  plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de membru, către 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Ulmus Montana”, pentru anul 2022; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

17. Proiect de hotărâre  privind  plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de membru, către 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Colinele Tutovei”, pentru anul 2022; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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18. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de membru, către 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Cetatea Tamasidava”, pentru anul 2022; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

19. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care 

constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes judeţean ,,Consolidare 

drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci-Bibireşti, km 121+630,  judeţul Bacău”; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de specialitate în vederea 

acordării de consultanţă,asistenţă şi reprezentare de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul ordinii de zi.  

 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul ordinii de zi în forma prezentată şi se aprobă în 

unanimitate. 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu        x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Supun la vot în conformitate cu prevederile art.135, alin.(8) din 

Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 

următoarele proiecte:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de amenajare a teritoriului ,,Actualizarea Planului 

de Amenajare a Teritoriului Judeţean Bacău”. 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

2. Raportul de control nr.32808/31.03.2022 împreună cu Decizia nr.4 din 19.04.2022, emisă de către 

directorul  Camerei de Conturi Bacău. 
 

 
 

        Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul ordinii de zi suplimentare. 

        Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul ordinii de zi suplimentare şi se aprobă în 

unanimitate. 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana      x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   
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16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 

doamnei secretar general al judeţului dr. Elena-Cătălina Zară pentru a supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei extraordinare din data de 16.05.2022. 
 

    ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 

coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 

începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei extraordinare  din data de 16.05.2022.  

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei 

extraordinare  din data de 16.05.2022. 

         Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal în forma prezentată şi se aprobă în unanimitate.  
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu        x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

 ◄ Se trece la punct 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 

doamnei secretar general al judeţului dr. Elena-Cătălina Zară pentru a supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată din data de 20.05.2022. 
 

    ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 

coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 

începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei extraordinare  convocată de îndată din data de 20.05.2022.  

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei 

extraordinare convocată de îndată din data de 20.05.2022. 

 

         Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal în forma prezentată şi se aprobă în unanimitate.   
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu        x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

  

 ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Totodată, în conformitate cu 

prevederile art.243 alin.(1), lit. n), din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

informez consilierii judeţeni cu privire la aplicabilitatea art.228 alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din 

acelaşi act normativ, conform cărora: 

 (2) În exercitarea funcţiei, consilierul judeţean aflat in una dintre situaţiile de conflict de interese, 

prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol, are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean 

interesul personal  pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod 

obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

 (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul judeţean nu mai este luat în calcul pentru 

cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are 

drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

 (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 

alin.(1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul 

de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o 

perioadă de maximum 6 luni. 
 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă rog să vă anunţaţi cei care nu puteţi participa la vot. 

 

 ♣ Dl Scripăţ Constantin, vicepreşedinte: Nu voi participa la vot la punctul 7 şi 8 

 ♣ Dl Budacă Vasile, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 15 

 ♣ Dl Patriche Emil, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 4 

 ♣ Dl Droiman Alexandru Norbert , consilier: Nu voi participa la vot la punctul 4 

 ♣ Dna Egarmin Ana Maria, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 4 

 ♣ Dna Cosma Elena, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 4 

 
   

 ◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi a celorlalte structuri funcţionale din cadrul Consiliului 

Judeţean Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău  nr.204/2021, cu modificările 

ulterioare. 
 

   Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate.
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrâu Ilie         x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr 200 din 

2020 privind desemnarea unor persoane în organele de conducerere ale unor organisme prestatoare de 

servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, cu modificările ulterioare. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: La acest punct, trebuie să facem propuneri din partea fiecărui 

grup politic. 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Grupul USR-PLUS, nu are propuneri. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Grupul PMP, nu are propuneri. 

♣ Dl Necula Cosmin, consilier: Grupul PRO ROMÂNIA, nu are propuneri. 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Grupul PNL propune pe domnul consilier Marcu Costică. 

♣ Dl Pravăţ Silviu-Ionel, consilier: Grupul PSD propune pe doamna consilier Hîrţescu Roxana Elena. 

   Se votează. Votul este secret. 

 Rezultatul votului: 

 Doamna consilier Hîrţescu Roxana Elena a obţinut 17 voturi pentru. 

 Domnul consilier Marcu Costică a obţinut 14 voturi pentru. 
 

◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al 

Judeţului Bacău. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate.
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x  
 

 

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
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◄ Se trece la punctul 6  al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al 

Judeţului Bacău şi a situaţiilor financiare anuale, pentru anul 2021. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

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

unanimitate. 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
  

 ◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului judeţean de transport public 

de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2014-2022.  
 

 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

             Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 35 

de voturi pentru. (Domnul vicepreşedinte Scripăţ Constantin, nu participă la vot). 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin -   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin        x   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind atribuirea directă prin măsuri de urgenţă pe perioadă 

determinată, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public  judeţean de persoane şi 

eliberarea licenţei de traseu pentru traseul cod 127 Bacău-Ruşi Ciutea-Siretu cuprins în programul de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Bacău. 

  

    Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

35 de voturi pentru. (Domnul vicepreşedinte Scripăţ Constantin, nu participă la vot). 
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Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion        x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin -   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul  

de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea 

realizării în comun a obiectivului de investiții  Lucrări de intervenție pentru imobilul “Casa Vasile 

Alecsandri” situat în municipiul Bacău, str. George Apostu nr. 9, județul Bacău. 
 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Sunt convins că o mare parte dintre colegii noștri la acest 

proiect, poate nu știu stadiul acestuia şi aș vrea să prezint eu o situație referitoare la acest imobil. În anul 

2019 această casă a fost achiziționată cu votul dumneavoastră și cu voia dumneavoastră, a celor care au 

fost atunci consilieri județeni. Achiziționarea a fost făcută în sensul de a o pune în siguranță și de a proteja 

patrimoniul. Casa se află pe raza municipiului Bacău și pentru faptul că municipalitatea, atunci nu a făcut 

niciun pas să o reabiliteze, sau să își exercite un drept de a o cumpăra, un drept de preemțiune parcă știu că 

era în perioada aceea. Consiliul Județean, și-a manifestat interesul, a cumpărat casa şi de atunci  de când a 

fost cumpărată, am depus şi s-au depus  eforturi încă din 2019 - 2020 pentru obținerea vizelor.  În 2020, noi 

am primit un aviz negativ de la  Comisia Națională pentru monumente istorice și atunci a trebuit să refacem 

întreaga documentație. Menționez că atât documentațiile făcute până acum, cât şi cumpărarea casei, evident 

că au fost suportate din bugetul Consiliului Județean. Nici pe departe, Consiliul Local nu poate să spună că  

avem un interes județean în acea zonă şi tocmai de aceea, în urma susținerilor publice a domnului primar  

Lucian - Daniel Stanciu - Viziteu (pe care l-am  invitat astăzi aici, să-şi expună punctul de vedere)  am 

considerat oportun să își manifeste această susținere, într-un mod concret. Nu într-un mod  demagogic. Ca 

atare, am inițiat această hotărâre. În această hotărâre, noi participăm sau s-a propus ca și  participare 50-

50%. Cred că cel mai bun exemplu de a sprijini patrimoniul național este să inițiez demersurile în mod 

concret, așa cum am fost susținut. Eu cred că acesta este un demers concret, care poate fi susținut de 

consiliul local, ținând cont de faptul că se află pe raza municipiului Bacău și tocmai pentru faptul că, 

Consiliul Județean Bacău, a inițiat anumite demersuri, le-a susținut financiar și cred că nu-i rău să vină 

Primăria alături de noi și Consiliul Local Bacău alături de noi, să realizăm efectiv acest obiectiv. 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Nu știu dacă se știe, dar la această oră începe și ședința de consiliu 

local. Domnul primar Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, trebuie să fie prezent acolo. Referitor la susținerea 

aceasta, nu putem să ne bucurăm că există, dar speram să existe înainte de proiectul de hotărâre și negocieri 

în ceea ce privește Casa Vasile Alecsandri, Hotelul Central și fosta bibliotecă, cum este normal într-un  

pachet de negocieri privind interesul județului și a municipiului. Nu știu dacă s-au purtat astfel de discuții 

anterioare, dar ne-am bucura ca aceste obiective să fie îndeplinite. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Eu sunt de acord cu inițiativa asta în principiu, dar totuși noi 

suntem consilieri județeni. Noi trebuie să ne uităm la tot județul iar acest obiectiv este un obiectiv strict pe 

teritoriul Municipiul Bacău, cu interesul direct al Municipiului Bacău. Nu știu dacă este chiar de 

competența noastră, să venim  cu ideea de asociere și cu a cheltui bani din bugetul județului Bacău. Eu cred 

că dacă luăm tot județul, sunt foarte multe obiective care pot fi puse în valoare de către Consiliul Județean, 
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iar asta o văd eu strict ca o problemă a municipiului Bacău. Noi putem din punct de vedere politic să-i 

atenționăm că nu-și fac treaba, că ar trebui să pună în valoare acest obiectiv, dar să mai și cheltuim bani din 

bugetul mic al județului Bacău, eu cred că trebuie să ne gândim de două ori. 

♣ Dna Egarmin Ana Maria, consilier: Să știți că nu vă spun o poveste de profesor de limba 

română. Vă spun cu ce mă lupt în clasă de când predau, din anul 2000.  În 1941, George Călinescu spunea 

în “Vestita Istorie a literaturii române de la origini şi până în prezent”, că Vasile Alecsandri,  s-a născut 

într-o căruță în drumul dintre Bacău și Moinești. Dacă George Călinescu a spus lucrul acesta, toată lumea a 

luat-o de bună, deși Vasile Alecsandri și matrița de naștere a poetului arată că Vasile Alecsandri s-a născut 

într-o casă din localitatea Bacău, pe una dintre casele de pe moșia tatălui său, boierul Alecsandri. Dacă eu 

mă lupt la clasă de atâția ani, să le spun elevilor că Vasile Alecsandri este un băcăuan și că merită băgat în 

seamă ca și George Bacovia, e păcat să nu încercăm să facem ceva şi noi județul, pentru că e de al nostru.  

 ♣ Dl Cucerescu Ion, consilier: Vreau să le aduc aminte colegilor mei, că Municipiul Bacău, la fel 

ca şi Municipiul Onești, face parte din Județul Bacău. Și la fel cum avem destul de multe proiecte în 

parteneriat cu Municipiul Onești, cred că este normal și ok, să avem parteneriat şi cu Municipiul Bacău, să 

încercăm să îi ajutăm și atenție, casa, dacă nu ați observat din ce a spus domnul președinte, este în 

proprietatea Consiliului Județean. A fost procurată în 2019. Mă bucur că eram și atunci consilier și am 

contribuit și eu la la acel vot, împreună cu mai mulți colegi care există și acum în sală. Să nu uităm de 

contribuția domnului profesor Ioan Dănilă, care foarte mulți ani s-a luptat pentru a prelua această  casă. 

Sper să reușim să modernizăm și să-l invităm  pe domnul Dănilă la această  finalizare, când o să terminăm 

de renovat această casă. Îmi pare foarte rău că avem unele personalităţi politice care fac administrație 

publică pe Facebook și încearcă să iasă în evidență în anumite postări, cu un impact destul de mare. 

Administrația trebuie făcută în Primărie și nu pe Facebook la comentariile şi la postarea domnului Dan 

Negru. 

♣ Dl Necula Cosmin, consilier: În anul 2019 într-o înţelegere corectă din punct de vedere politic şi 

administrativ cu Consiliul Judeţean, Municipiul Bacău nu şi-a exercitat dreptul de preemţiune, Consiliul 

Judeţean preluând în proprietate acest obiectiv cultural. A fost o înţelegere din punctul nostru de vedere 

foarte corectă, pentru că nu s-a pus niciodată problema la acest proiect, a cui sunt cetăţenii şi nici la 

proiectul spitalului şi multe alte proiecte de asociere pe care le-am avut între Municipiul Bacău şi Consiliul 

Judeţean. Nu s-a pus problema a cui este, fapt pentru care eu voi susţine acest proiect. Mi se pare foarte 

corect şi foarte just şi mi se pare că este un exemplu bun de cooperare administrativă, indiferent de cine şi 

ce zice. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: În primul rând este proprietatea noastră aşa cum am spus de la 

început, proprietate dobândită prin cumpărare de către Consiliul Judeţean în anul 2019 şi tocmai de aceea 

noi am iniţiat demersuri, de a o pune în siguranţă, de a o repara, de a o reabilita şi în mod evident, de a 

pune în valoare acest patrimoniu. Noi am făcut demersurile necesare până în acest moment, am cheltuit din 

bugetul judeţului, bineînţeles ţinând cont şi de ceea ce spune domnul consilier Necula, tocmai pentru faptul 

că nu se întâmpla nimic în acea zonă şi existau extrem de multe solicitări, pentru ca acel monument să nu 

se deterioreze şi mai mult, Consiliul Judeţean a preluat-o într-o stare avansată de degradare şi de atunci 

cum bine ştiţi, s-au obţinut aproape toate avizele pentru a putea interveni pe ea. Noi am depus pe o linie de 

finanţare către Ambasada Americii pe un proiect. Nu am primit nici un răspuns, dar am înţeles că mâna 

întinsă de către primarul Municipiului Bacău prin exprimarea publică, că susţine orice demers. Referitor la 

faptul, că dacă ne-am înţeles sau nu ne-am înţeles înainte, dacă am avut o discuţie prealabilă, în care să ne 

punem noi de acord asupra procentelor sau cât se poate susţine, să ştiţi că eludăm aici un lucru extrem de 

important. Eu nu fac înţelegeri particulare pe persoană fizică sau pe poziţia de preşedinte al Consiliului 

Judeţean, fără să cer acordul dumneavoastră. Ca atare, aşa cum am procedat şi la Spitalul Municipal, aşa 

cum am procedat şi la asocierea pentru podul de la Letea care să  facă legătura, aşa s-a procedat şi cu strada 

Şafran, legătura dintre centură şi Aeroport. S-a aprobat, noi am fost iniţiatorii şi rămâne să decidă Consiliul 

Local. Consiliul Local nu este egal primar cum nici Consiliul Judeţean nu este egal preşedinte. Am înţeles 

că pe ordinea de zi tot în aceeaşi manieră la Consiliul Local, se află o propunere de asociere pentru 

închiderea Celulei 1. Nu am fost consultat nici eu şi nu este motiv de supărare. Vreau să vă spun, că Celula 

1 se referă la depozitarea deşeurilor. Eu am lansat o invitaţie pentru a participa la această şedinţă,  (într-

adevăr la ora 10,00 Consiliul Local se întruneşte pentru deliberarea unor proiecte printre care şi Celula 1) 

nu am primit invitaţie, nu este nicio problemă, dar exista timp să se vină în sală şi puneam pe ordinea de zi 
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acest proiect cu prioritate, tocmai ca să se prindă cele două şedinţe. Chiar mă gândeam la un moment dat, 

dacă situaţia o va cere şi voi fi invitat în Consiliul Local, să plec din Consiliul Judeţean, şedinţa s-o 

continuie domnul vicepreşedinte Panfil şi eu să-mi susţin punctul de vedere în cadrul Consiliului Local. 

Cred că aşa se procedează între două instituţii. Nu cred că ar trebui să procedăm ca între două persoane. 

Este etic, este o modalitate de a respecta Consiliul Local şi o modalitate de a respecta Consiliul Judeţean. 

Noi am făcut o propunere, vă supun aprobării dumneavoastră această propunere pe care o facem noi. Cred 

că e adevărat şi în  mare măsură domnul consilier Vreme, a punctat că într-adevăr la nivelul judeţului sunt 

multe alte obiective în care trebuie investit şi trebuie să avem o prioritizare, dar acum având proprietatea 

acestui imobil, nu putem să ne derobăm de orice răspundere şi să pasăm doar Consiliului Local al 

Municipiului Bacău. Ca atare, mi se pare principial să participăm împreună cu atât mai mult cu cât 

susţinerea pe facebook înseamnă o susţinere publică. Nu ştiu dacă mai trebuia să avem o discuţie 

prealabilă. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Eu aş vrea să fiu înţeles foarte clar. Susţin asemenea acţiuni, ele 

sunt necesare iar când vorbim de educaţie, de cultură, ne gândim la termen lung. Deoarece colega mea 

doamna consilier Egarmin, a pronunţat numele lui Călinescu, vreau să vă spun că în Oneşti există Fundaţia 

Călinescu, unde datorită lipsei fondurilor să ştiţi că, curge apa. Am putea să ne îndreptăm şi spre Fundaţia 

Călinescu din Oneşti şi cred că dacă facem o listă cum aţi spus şi dumneavoastră, lista este destul de mare, 

iar comisia de cultură ar trebui să-şi spună părerea cu privire la o prioritizare. Repet, nu sunt împotriva unor 

asemenea acţiuni dar eu cred că, Consiliul Local Bacău, trebuie arătat cu degetul, pentru că nu-i onorează 

faptul că la Bacău unde ei sunt proprietarii, ei ca imagine, trebuie să aibă grijă de Bacău. Trebuie arătaţi cu 

degetul şi trebuie să şi vină cu bani de la bugetul Municipiului Bacău pentru asemenea obiective. Nu ştiu 

termenii asocierii, dar dacă şi termenii asocierii reflectă faptul că noi suntem proprietari şi ei vin cu banii 

acolo, atunci lucrurile sunt votabile. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: În această propunere este 50-50% tocmai pentru a fi 

echilibraţi. 

♣ Dl Pravăţ Silviu-Ionel, consilier: Am câteva întrebări pentru domnul consilier Boca. La pachet 

vreţi să facem totul? Consiliul Judeţean, să facă totul în Municipiul Bacău?  Tot ce ţine de cultură? Şi 

Biblioteca, care arată într-o stare jalnică?  Administraţia Viziteu ce face? În afară de a dărâma acele garaje 

care a fost un proiect al PNL-ului, nu a făcut nimic, doar pozele din frizerii, absolut nimic nu a făcut. Nu se 

poate. Acea casă a fost luată în 2019, pentru că era un pericol public pentru persoanele străzii din Bacău şi 

pentru copiii din acele blocuri, care se jucau acolo. Deci, am avut mai multe motive nu doar unul pe lângă 

cel cultural, dar nu putem să acuzăm noi Consiliul Judeţean sau pe preşedinte că nu a făcut o înţelegere la 

pachet cu totul. 

♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Domnule preşedinte, vă felicit pentru acest proiect. Mă 

bucur să văd că, Consiliul Judeţean prin dumneavoastră ca reprezentantul nostru, ne implicăm în astfel de 

proiecte culturale. Aş vrea să atrag un pic atenţia şi colegilor noştri de la PMP, pentru că de multe ori una 

zicem şi alta facem. Domnule Vreme, vrem să vă vedem şi cum votaţi, pentru că ne-aţi mai zis de multe ori 

că susţineţi proiectele cum a fost şi preluarea Spitalul Municipal, iar la vot v-aţi abţinut. Proiectul de 

principiu l-aţi votat şi la vot când a fost vorba de preluat, toţi colegii de la PMP s-au abţinut. Vreau să 

vedem şi fapte nu numai vorbe. Vă mulţumim pentru susţinerea acestui proiect. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să vă răspund eu în locul domnului consilier Vreme. Domnul 

consilier Vreme nu a fost în şedinţă. 

♣ Dl Necula Cosmin, consilier: Din păcate, cred că discutăm prea mult în cadrul Consiliului 

Judeţean, uneori fără a avea toate datele şi informaţiile. Haideţi să nu mai acuzăm pe unii şi alţii, vă repet 

pentru a fi foarte clar în ceea ce am spus. În anul 2019, a fost o înţelegere politico-administrativă, corectă, 

aşa cum au mai fost şi alte înţelegeri politico-administrative cu privire la asociere dintre Consiliul Local 

Bacău şi Consiliul Judeţean, în vederea realizării în comun a acestor obiective. De aici încolo, discuţiile şi 

disputele mi se par inutile, arătatul cu degetul înspre Consiliul Local, Consiliul Judeţean sau preşedinte mi 

se par inutile. Cred că este un proiect foarte corect, oportun şi de aceea îl susţin. Nu cred că trebuie să 

discutăm şi să batem atâta apa în piuă pe un proiect care mi se pare de bun simţ până la urmă.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Să ştiţi că nu a acuzat nimeni nimic.Tocmai în lumina acelei 

înţelegeri din 2019 politico-administrative, astăzi venim cu această propunere, pentru a continua 

înţelegerea între Consiliul Local şi Consiliul Judeţean, chiar dacă astăzi am dezbătut mai mult, dar ştiţi 
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foarte bine, că a fost mediatizată şi aş vrea să separăm foarte clar atribuţiunile Consiliului Judeţean, nu în 

sensul în care  noi să suferim ca instituţie, să avem un prejudiciu de imagine, că nu am făcut nimic pentru a 

repara, pentru a reabilita acel imobil de patrimoniu, că suntem lipsiţi de simţire pentru patrimoniul cultural. 

Tocmai aici a fost subiectul  acestei dezbateri în faţa consilierilor judeţeni. Noi ca şi Consiliu Judeţean, am 

luat toate măsurile pentru a o pune în siguranţă, în limitele prevăzute de lege. Noi nu putem interveni cu un 

pai acolo până nu obţinem toate avizele. Ca atare, de asta am propus această asociere, care sper să fie pusă 

pe ordinea de zi a Consiliului Local cât mai repede. Ne-am dat seama că şi astăzi, aşa cum am făcut şi 

ultima propunere din Consiliul Judeţean referitor la Spitalul Municipal. Nu se află pe ordinea de zi, nu ştiu 

de ce, deşi este urgent pentru a obţine fonduri sau pentru a putea intreprinde demersuri pentru a completa 

lista la PNRR poate şi cu acel obiectiv. Aşa că, nu ştiu dacă acest demers al nostru, să nu rămână tot aşa 

într-un sertar în cadrul Primăriei Bacău şi să nu fie pus pe ordinea de zi, aşa cum nu a fost pus nici Spitalul 

Municipal. Spitalul Municipal, un obiectiv extrem de important pentru municipiu, pentru judeţ, la fel cum 

şi acest imobil, acest patrimoniu cultural, pe care încercăm să-l protejăm, trebuie să apară pe ordinea de zi a 

Consiliului Local pentru a supune votului consilierilor locali.  

♣ Dl Melinte Ion, consilier: Este lăudabilă propunerea dumneavoastră şi iniţiativa. PMP va susţine 

acest demers, dar aş vrea să vă reamintesc că dacă la Casa Vasile Alecsandri se poate un parteneriat între 

Consiliul Judeţean şi Consiliul Local, de ce nu ar fi posibil şi la spital? Aţi spus că dumneavoastră nu 

negociaţi pe sub masă, noi consilierii judeţeni sau cei din PMP, nu v-au cerut aşa ceva, dar eu consider că, 

conducătorul unei instituţii când vine cu o iniţiativă şi nu depinde doar de el, depind şi de ceilalţi  de la alte 

instituţii, ar trebui să aibă dialog între ei. Până la urmă de asta suntem puşi şi aleşi în faţa comunităţii, să 

stăm de vorbă şi să rezolvăm nu pe sub masă aşa cum se votează şi în Consiliul Judeţean, dar şi în Consiliul 

Local. O să-i răspund şi colegului Pleşca. PMP nu a votat data trecută pentru că nu aveam ce vota şi vă 

explic şi de ce. Nu puteam să luăm un bun al unuia şi să facem noi ce vrem cu el. Ca să fi votat, (v-am 

explicat şi atunci) trebuia să invitaţi Consiliul Judeţean şi Consiliul Local şi atunci se rezolvau problemele.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Trebuie să vă răspund punctual, pentru că m-aţi acuzat direct şi 

am să vă spun un singur lucru: noi suntem aleşi nu să vorbim, ci să facem. Cred că mai transparent decât 

Consiliul Judeţean în adoptarea deciziilor, în ceea ce priveşte patrimoniul public al judeţului, nu există 

aceeaşi transparenţă din partea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Am să vă spun un lucru: să ştiţi că 

nu noi luăm şi facem ce vrem. Este domeniul public al statului. Fie că este al municipiului, fie că este al 

judeţului, vreau să faceţi diferenţa şi să ieşiţi din morile trecutului, că nu noi stabilim ce este al nostru. Este 

al judeţului. Domeniul public este ori al municipiului, ori al judeţului şi vă răspund la un lucru pe care nu l-

aţi înţeles nici atunci şi nici acum. Nu putem veni la finanţare fără să avem proprietatea. Nu pot să scot 

secţiile din Spitalul Judeţean, să le reorganizez în condiţiile în care nu am proprietatea, că ulterior s-ar 

putea ca acel parteneriat să dureze 2, 3, 5, 6 ani şi după aceea o să mutăm secţiile în stradă. Cred că ne-am 

înţeles foarte bine din punct de vedere juridic, dar aici se vede  o neînţelegere  clară a subiectului.  

 ♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Aşa cum bine aţi menţionat şi cum a spus şi domnul Necula, în 

2019 au fost nişte înţelegeri administrativ-politice. În ziua de astăzi văd că nu se mai pot face. Din păcate, 

în presă şi pe facebook a escaladat un mod de comunicare cel puţin neprincipial. Dacă nu vom renunţa la o 

parte din orgolii şi nu ne vom înţelege, nu cred că va fi bine nici pentru municipiu şi nici pentru judeţ.  

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Consilierii PNL vor sprijini orice demers pentru finalizarea Casei Vasile 

Alecsanri, am sprijinit şi la achiziţie, domnul consilier Marcu a făcut parte şi din comisia de achiziţii şi 

vom sprijini orice demers pentru finalizarea acestui obiectiv cultural foarte important al municipiului, al 

judeţului şi eu consider şi la nivel naţional, prin ceea ce a reprezentat personalitatea marelui Vasile 

Alecsandri. Vreau să vă spun că este bine dacă s-ar finaliza mai repede, dar pun şi ipoteza domnule 

preşedinte, că dacă municipiul nu va fi de acord, noi vom continua totuşi să finalizăm această lucrare. Asta 

era o întrebare şi o rugăminte, să ne asumăm indiferent dacă acest parteneriat se face sau nu se face, noi să 

continuăm să finalizăm acest obiectiv. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: În mod evident noi vom continua demersurile aşa cum le-am 

început, dar am înţeles mâna de ajutor oferită de domnul primar şi ca atare, nu puteam s-o refuz. 

 

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

cu 34 de voturi pentru şi o abţinere. (Domnul consilier Boca Laurenţiu s-a abţinut de la vot. Domnul consilier 

Şova Sorin nu a votat). 
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Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin -   

37. Vreme Valerian x   

 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Când aţi prezentat acest proiect eram hotărât să mă abţin de la 

vot, dar dezbaterile care sunt foarte importante m-au făcut să mă răzgândesc. Aşa că, haideţi să nu oprim 

dezbaterile. Faţă de cei care vorbesc, avem aşa o atitudine nepotrivită, dar haideţi să vedem lucrurile aşa 

cum văd cei care ne urmăresc pe internet şi care ne-au votat. Dacă vorbim de vot, să ştiţi că voturile se 

obţin vorbind şi dacă ne uităm înapoi în politica românească, să ştiţi că am avut oratori de mare valoare, 

la care ne uităm cu multă mândrie. Până la urma urmei, dacă vrem să mergem pe o poziţie, suntem 

responsabili de ceea ce vrem să facem.   

♣ Dl Carol Schnakovszky – rector Universitatea “Vasile Alecsandri”: Legat de Casa “Vasile 

Alecsandri” pe noi trebuie să ne înjuraţi Universitatea “Vasile Alecsandri” şi pe domnul profesor Dănilă, 

pentru că împreună am înfiinţat Societatea cultural-ştiinţifică “Vasile Alecsandri” care a angajat Casa de 

avocatură “Muşat şi asociaţii” şi au reuşit să menţină în patrimoniu naţional această casă. Ea a fost 

cumpărată de un afacerist italian care voia s-o vândă. Dacă nu era casă de patrimoniu, nu puteam să 

facem absolut nimic. Legat de Vasile Alecsandri, colegii mei au dovedit pe linie ştiinţifică că s-a născut în 

Bacău, pravila de naştere este afişată la intrarea în Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, acest 

certificat de naştere i-a fost necesar când s-a dus la studii la Viena. Într-adevăr acest certificat de naştere a 

fost eliberat mai târziu, dar dovedeşte clar că s-a născut în Bacău. Acum, Academia Română revizuieşte 

istoria şi viaţa lui Vasile Alecsandri în lumina acestor noi dovezi şi acum trebuie să apară volumele 

dedicate lui Vasile Alecsandri. De asemenea, Vasile Alecsandri, pe lângă faptul că a fost un mare 

dramaturg, un poet, a fost şi un mare diplomat. Lumea uită acest lucru, dar cariera lui diplomatică a ajutat 

la realizarea micii uniri. A fost unul din artizanii realizării acestei mici uniri şi din cauza aceasta din 

Vasile Alecsandri ar trebui să facem un brend al oraşului şi un brend al judeţului alături de Bacovia şi de 

ceilalţi, să facem ceva ca să-i păstrăm memoria. Voiam să mai spun că Societatea cultural-ştiinţifică 

“Vasile Alecsandri”,  a început deja să achiziţioneze manuscrise, cărţi rare legate de Vasile Alecsandri. 

Deci, în momentul când va fi gata casa, noi putem veni cu obiecte de patrimoniu, pentru a deveni un 

muzeu. 

♣ Dl Pravăţ Silviu-Ionel, consilier: Voiam să-i spun domnului consilier Vreme, că în parte are 

dreptate că trebuie să ne prezentăm, dar eu cred că ne ştim şi cred că trebuie să lăsăm faptele să ne facă 

prezentarea de la sine. În al doilea rând domnule Vreme, chiar îmi pare rău că aţi lipsit de la şedinţă, poate 

în urma celor două ore de dezbateri legate de spital, cred că dumneavoastră aţi fi fost singurul de la PMP 

care ar fi votat pentru.   

 

◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz şi a unui drept de servitute 

asupra terenului în suprafaţă de 1550 m.p. din zona drumului judeţean DJ 119, situat în sat Gura Văii, 

comuna Gura Văii, din judeţul Bacău, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea 

Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A . 
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Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

35 de voturi pentru. (Domnul consilier Şova Sorin nu a votat.)
 

  
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin -   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al  Comunei 

Săuceşti, a unui sector din drumul judeţean DJ 207F, de la km 5+250 la km 7+344, situat pe raza  

administrativ-teritorială a comunei Săuceşti.   
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

35 de voturi pentru. (Domnul consilier Şova Sorin nu a votat.)

 

  
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. 
Munteanu George 

x  
 

 

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin -   

37. Vreme Valerian x   

 
 

 

◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind validarea ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Bacău, în mandatul 2020-2024 a domnului colonel Babiş Adrian, împuternicit şef al 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău. 

 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

35 de voturi pentru. (Domnul consilier Şova Sorin nu a votat.) 
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin -   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii ,,Punerea în siguranţă şi amenajarea  imobilului Casa nr.2 din municipiul Bacău, str. Henri 

Coandă nr.2 (arhivă + spaţii de depozitare) – rest de executat” . 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

35 de voturi pentru. (Domnul consilier Şova Sorin nu a votat.) 
 
   

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin -   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea ,,Vasile 

Alecsandri” din Bacău, pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului Concurs regional pe teme 

economice ,,Ion Ionescu de la Brad”. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Să ştiţi că noi susţinem de fiecare dată atât activitatea 

ştiinţifică a Universităţii din Bacău cât şi activităţile care ţin de dezvoltare-cercetare. Ca atare, azi tot prin 

votul dumneavoastră se desfăşoară lucrările ştiinţifice la Universitatea din Bacău – o conferinţă 

internaţională şi care are elemente de inedit. 

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

♣ Dl Carol Schnakovszky – rector Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău: Mulţumim pentru 

sprijinul acordat în vederea organizării acestei conferinţe internaţionale. Conferinţa se derulează şi astăzi, 

au venit participanţi din 9 ţări, dar lucrări au fost trimise de autori din 40 de ţări. Pentru noi a fost ceva de 
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neaşteptat având în vedere pandemia, dar lumea a fost dornică să participe. Vrem să organizăm şi acest 

concurs, de fapt noi îl organizăm an de an. Am vrut să cerem sprijinul pentru premii, dar premiile nu sunt 

eligibile, aşa că le vom folosi pentru organizare, iar pentru premii am făcut noi rost de bani din 

sponsorizări, ca să-i recompensăm pe aceşti copii care fac acest efort să participe  la acest concurs  

regional. După cum aţi văzut, noi căutăm să avem o implicare locală, judeţeană, regională şi să sprijinim 

toate activităţile derulate la acest nivel. Vă mulţumesc încă odată pentru spijinul acordat. 

 

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

cu 35 de voturi pentru. (Domnul consilier Şova Sorin nu a votat).

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ  
ABȚINERE 

1. 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin -   

37. Vreme Valerian x   
 

 

◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de 

membru, către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Valea Muntelui” pentru anul 2022. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

cu 34 de voturi pentru.  (Domnul consilier Budacă Vasile nu participă la vot . Domnul consilier Şova Sorin 

nu a votat).
 

   
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile -   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin -   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 16 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de 

membru, către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Ulmus Montana”, pentru anul 2022. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
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                   Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă   în 

unanimitate.
  

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 17 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de membru, 

către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Colinele Tutovei”, pentru anul 2022; 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate.
 

  
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

◄ Se trece la punctul 18 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău, în calitate de membru, 

către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Cetatea Tamasidava”, pentru anul 2022. 
 

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate.
 

  
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ  
ABȚINERE 

1. 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   
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12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

 

◄ Se trece la punctul 19 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate 

privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes judeţean 

,,Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci-Bibireşti, km 121+630,  judeţul Bacău”. 
 

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate.

   
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ  
ABȚINERE 

1. 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

◄ Se trece la punctul 20 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de specialitate în 

vederea acordării de consultanţă, asistenţă şi reprezentare de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. 
 

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Într-adevăr, am studiat materialul şi este nevoie de această consultanţă. 

Situaţia este destul de complexă din punct de vedere juridic. Am văzut că sunt pretenţii de 6 milioane şi 

jumătate de euro, sunt peste 200 de somaţii în executare. Noi consilierii liberali, susţinem acest demers şi 

vom vota pentru. Am văzut că nu s-a solicitat o sumă din bugetul spitalului, dar văd că este domnul 

director aici în sală şi poate o să ne spună dumnealui ce valoare este alocată, pentru că sunt procese destul 

de importante pentru această sumă. 

♣ Dl Popa Adrian, manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău: Deocamdată nu am început nicio 

procedură de negociere cu casele de avocatură, avem câteva oferte, noi ne gândim undeva la 8 – 10 mii de 

lei, cam atât ar fi şi un salariu pentru un consilier juridic, nu din spital din păcate, pentru că la spital Legea 

nr.153 a blocat după cum bine ştiţi mărirea salariilor pentru personalul tesa, administrativ. Ca atare, la 

momentul acesta cei doi consilieri juridici, pe care îi avem ridică în mână nu mai mult decât un îngrijitor 

de curăţenie dintr-o secţie medicală sau chirurgicală. Sunt şi foarte aglomeraţi, este un volum mare de 

corespondenţă din partea instituţiilor statului, însă consider că reprezentarea în instanţă, trebuie făcută de 

o Casă de avocatură, mai ales că este o valoare din ce în ce mai mare a proceselor. 
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♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Asta am văzut şi eu în material. Într-adevăr este o urgenţă din punctul meu 

de vedere şi cred că trebuia făcut mai din timp pentru că s-au adunat multe procese. Este bine că se 

rezolvă şi cred că, Consiliul Judeţean va aproba acest proiect de hotărâre. 

 

            Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  cu  

34 de voturi pentru şi două abţineri. ( Doamna consilier Popescu Gagiu Ştefana şi domnul consilier Boca 

Laurenţiu se abţin.)

   
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ  

ABȚINERE 

1. 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana   x 

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

 

◄ Se trece la punctul 21 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de amenajare a teritoriului 

,,Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Bacău”. 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Să ştiţi că este un document extrem de important, foarte mult 

muncit. Este elaborat în decursul a 2 ani. Acest proiect l-am băgat pe ordinea de zi suplimentară tocmai 

pentru a fi aprobat, dar cred că merită o prezentare în sensul larg al acestui proiect. Este un document 

extrem de important pentru dezvoltarea judeţului. O să-mi rezerv dreptul de a-l prezenta în faţa 

dumneavoastră de către cei care au lucrat şi pe care îi felicit în acest moment, pentru că în sfârşit avem 

actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Bacău. În următoarea şedinţă care nu va fi 

extraordinară,  o să vă prezentăm pe larg această actualizare. 
 

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate.

   
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ  
ABȚINERE 

1. 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai absent   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
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◄ Se trece la punctul 22 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă Raportul 

de control nr.32808/31.03.2022 împreună cu Decizia nr.4 din 19.04.2022, emisă de către directorul  

Camerei de Conturi Bacău. 
 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Acest raport v-a fost transmis spre analiză. Dacă consideraţi 

că aveţi întrebări, dar aici nu este vorba de votat ci doar de  prezentat în faţa dumneavoastră  activitatea şi 

controlul efectuat de Curtea de Conturi. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziţie. Mă bucur că Raportul 

Curţii de Conturi, arată activitatea corectă şi legală a Consiliului Judeţean şi mă refer la aparatul de 

specialitate. Pe această cale le şi mulţumesc, pentru dovada de profesionalism care se arată şi în raport. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Referitor la acest raport, faptul că nu vom vota putem trece peste 

el, dar aş propune, atunci când volumul este foarte mare (sunt 70 de pagini) să fie transmis cel puţin cu 

câteva zile înainte.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Este doar pentru analiză, puteţi să-l analizaţi şi anumite 

probleme le spunem în şedinţa următoare. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Bine. Referitor la celălalt subiect care era legat de votul dat  

pentru serviciile juridice de la spital. Eu am vrut să explic votul dat  de partid. Trăim într-un stat de drept  

şi se observă cu ochiul liber, că partea juridică  este înţeleasă prost de către unii  şi de aceea cred că a 

crescut foarte mult numărul de procese. Noi am susţinut acest demers al domnului director şi dacă îmi 

spune că o să ia consultanţă juridică cu 10 mii de lei, eu nu cred domnule director, că veţi putea  lua o 

consultanţă juridică de calitate. Trebuie tratat foarte serios, pentru că vă puteţi confrunta cu  tot felul de 

procese. 

♣ Dna Popescu – Gagiu Ştefana, consilier: Un singur lucru vreau să spun: nu ştiu dacă aţi văzut 

ce s-a întâmplat ieri  în şedinţa de la Primăria Cleja şi faptul că domnul primar  a vorbit atât de urât  cu o 

femeie, să ştiţi că mie nu mi se pare ok. Nu putem trece cu vederea aceste abuzuri. Pe lângă faptul că 

suntem foarte puţine femei în politică, trebuie să ne sprijinim între noi şi să nu lăsăm lucrurile aşa. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă mulţumesc pentru prezenţă, vă mulţumesc pentru vot şi vă 

doresc un sfârşit de săptămână plăcut. 

 

◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Valentin Ivancea declară închise lucrările 

şedinţei  ordinare a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 27.05.2022,  pentru care s-a încheiat prezentul 

proces-verbal. 
 

 

 
 

 PREŞEDINTE,                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

       Valentin IVANCEA                                                                         Dr. Elena-Cătălina ZARĂ                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Întocmit,. 

           Buftea Parascovia 


