CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 22 februarie 2006, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.106 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, prin Dispoziţia nr.23 din 13.02.2006
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa
locală şi prin afişare.
Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 31 de consilieri,
absentând motivat domnii consilieri Pricope Corneliu, Biri Daniela, Lungu Tudoriţa,
Ochenatu Eugen, Lefter Silviu Ioan, Paraschivescu Andrei.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Benea Dragoş prezintă spre aprobare
următorul proiect al ordinii de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului judeţean din 09.01.2006.
2. Raport de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bacău.
3. Raportul asupra eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău pe anul
2005.
4. Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine publică Bacău pentru anul
2006.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Poliţiei Primăriei
Municipiului Bacău a imobilului situat în Bacău, str. 9 Mai nr.104.
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcţiei Judeţene de
Evidenţa Persoanei Bacău, a unui spaţiu situat în municipiul Bacău, str. Tolstoi
nr.2.
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului şi a bugetului propriu
al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2006.
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8.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.117
din 30.09.2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a tarifelor
aplicabile în anul fiscal 2006.
9.Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate
în domeniul public sau privat al Consiliului Judeţean Bacău
10.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al oraşului
Tg. Ocna a imobilelor situate în Tg. Ocna, str. N. Arbănaş nr.1-2-3.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind accesul persoanelor
fizice şi juridice la arhiva tehnică gestionată de Consiliul Judeţean Bacău.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare dintre Consiliul
Judeţean Bacău şi Societatea franceză de inginerie Beture Cerec pentru
proiectul Directiva Cadru Europeană privind APA aplicată bazinului
hidrografic al Trotuşului şi Sistemelor Publice de Apă Potabilă şi de
Canalizare".
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării şi realizării în comun a unor
servicii de interes public judeţean cu Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi
Ajutor Olanda -România "Betania".
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor servicii de interes
judeţean desfăşurate de FSC în asociere cu Consiliul Judeţean Bacău.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării unor servicii de protecţie a
copilului
.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi
statului de funcţii la instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Bacău.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndemnizaţiei Comisiei pentru Protecţia
Copilului a Consiliului Judeţean Bacău.
19.Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice în statul de
funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a persoanelor Bacău.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a
forţei de muncă în activităţi pentru dezvoltarea comunităţilor locale la
instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.
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21.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi
statului de funcţii la R.A.AEROPORTUL Bacău
.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri şi acţiuni al
Serviciului de protecţie civilă, pe anul 2006.
23.Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al "S.C.PARC
INDUSTRIAL" HIT SRL Hemeiuş.
24.Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei consiliilor locale la
finanţarea activităţii de asistenţă socială în baza costurilor anuale pentru
persoana cu handicap.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Bacău
la finanţarea proiectelor privind restructurarea/ închiderea a 3 instituţii de
protecţie specială pentru persoanele adulte din judeţul Bacău.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării de la bugetul
Consiliului Judeţean Bacău pentru următorii 3 ani de la încetarea contractului
de grand a serviciilor destinate persoanelor adulte cu handicap dezvoltate prin
proiecte PHARE.
27.Diverse.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice - faza
studiu de fezabilitate, pentru unele obiective ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Vă supun aprobării ca după aprobarea procesului
verbal a şedinţei de Consiliu Judeţean din 09.01.2006 să luăm în discuţie punctul 22
de pe ordinea de zi, şi ca atare vă supun la vot ordinea de zi în forma prezentată.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Dacă sunt interpelări din partea executivului?
D-l Floroiu Ionel consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, toţi circulăm pe
drumurile naţionale, şi observăm cu mare tristeţe că la intrare în judeţul Bacău avem
nişte indicatoare de semnalizare care lasă de dorit. Ce vreau eu să vă aduc în atenţia
dumneavoastră astăzi: Să supunem sau să-mi daţi un vot pentru un proiect de
hotărâre, în sensul de a contacta câţiva arhitecţi şi să scoatem la concurs, un panou
care să reprezinte judeţul Bacău. De asemenea aş propune ca în hotărâre să se
precizeze şi o sumă pentru cel care câştigă proiectul, în aşa fel încât să dea un
caracter mai accentuat şi mai dinamic în propunerea pe care vrem să o sprijinim.
Sunteţi de acord domnule preşedinte?
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D-l Benea Dragoş preşedinte: Da este o idee mai veche care nu a fost pusă în
practică.
D-l Floroiu Ionel consilier: Da. Aş mai dori să precizez dacă dumneavoastră sunteţi
de acord cu mine, să treacă la treabă prin direcţia urbanism, prin domnul arhitect şef,
şi să punem în aplicare la prima şedinţă de Consiliu Judeţean.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Da, deci înnobilarea intrărilor în judeţul Bacău. Cred
că nu este consilier judeţean care să aibă obiecţiuni. Aş ruga Direcţia Urbanism
condusă de doamna director Gireadă să sprijine punerea în practică a acestui proiect
pentru viitoarea şedinţă de Consiliu Judeţean.
D-l Mihăilă Petrică consilier: Referitor la ceea ce a spus domnul consilier Floroiu,
mă bucur că şi-a amintit şi dumnealui. Eu am avut o intervenţie pe tema asta prin
toamna anului 2005, şi mi-a spus că într-o lună două se rezolvă. Să înţeleg, că
depinde de unde vin propunerile, ca să fie rezolvate? sau ce să înţeleg?
D-l Benea Dragoş preşedinte: Dacă îmi amintesc bine şi fac un efort de memorie,
nici nu eraţi dumneavoastră consilier judeţean când am venit eu, cu această
propunere, dar nu s-a realizat din motive obiective.
D-l Mihăilă Petrică consilier: Eu am făcut propunerea de la începutul anului 2005.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Da. Dumneavoastră aţi făcut la începutul anului 2005,
iar eu de la începutul mandatului. Dar din motive absolut obiective nu s-a realizat
acest lucru.
D-l Mihăilă Petrică consilier: Nu . Făceam doar o observaţie, şi am văzut că la
propunerea domnului Floroiu este mult mai bine receptată.
D-l Benea Dragoş preşedinte. Aţi făcut o observaţie ironică.
D-na Chelaru Oana consilier: Domnule preşedinte, vă propun ca să-l liniştim pe
domnul Mihăilă, să-l treceţi şi pe dumnealui în categoria membrilor fondatori al
acestui panou pe care o să-l puneţi, şi în felul acesta îl mulţumim.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Deci domnul Mihăilă, vă reamintesc la modul cel mai
serios, că şi eu am avut această propunere şi din motive extrem de obiective, nu s-a
realizat acest lucru. Niciodată nu este prea târziu pentru o idee atât de bună şi de
generoasă.
D-na Şova Elena consilier. Domnule preşedinte stimaţi colegi, am luat o hotărâre,
începând de astăzi, doresc să fiu membră al partidului, şi consilier judeţean PSD. Nu
se poate ca rândul membrilor PSD să se micşoreze; din potrivă eu trag piciorul bine.
Mulţumesc.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Da. Mulţumim. Este o surpriză plăcută, şi neplăcută,
în acelaşi timp pentru alţii.
D-l Pocovnicu Constantin consilier: Vreau să vă fac şi eu un anunţ şi vreau să vă
reamintesc domnule preşedinte, că în şedinţa din luna decembrie am propus, şi
dumneavoastră aţi fost de acord cu acordarea unei diplome şi al unui premiu pentru
Narcisa Lecuşanu cea care vă reamintesc, că a ieşit vicecampioană mondială cu
echipa naţională a României. Am ajuns în şedinţa din luna februarie şi acel proiect de
hotărâre nu s-a mai făcut. În acest sens eu am depus la Consiliul Judeţean o iniţiativă,
sper să se materializeze. Este vorba despre imaginea noastră şi de cuvântul nostru în
joc. Vă mulţumesc.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Când am mai luat această decizie, întotdeauna am
cerut opinia şi avizul ( nu ne cere nimeni oficial) Direcţiei Judeţene de Tineret şi
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Sport, vis-a-vis de această premiere a Narcisei Lecuşanu pe care unii au făcut-o foarte
repede imediat după terminarea mondialelor din Rusia. Există anumite discuţii, sigur
le puteam avea şi noi în Consiliul Judeţean, dar noi am încercat să fim mai eleganţi şi
să nu mai supunem discuţiei, este poziţia doamnei director Melinte Doina de la
Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport, şi o voi ruga pe dânsa la o viitoare şedinţă, sau în scris, să-şi motiveze opţiunea. Deci dânsa nu susţine un asemenea proiect de
hotărâre din motive pe care eu acum trebuie să le iau în consideraţie.
D-l Pocovnicu Constantin consilier: Deci sunt şi eu curios să intru în posesia acelor
motive. Din păcate nu aş vrea să intrăm într-o polemică de orgolii la nivel de
instituţii. Eu ştiu că Narcisa Lecuşanu este din Bacău, părinţii ei sunt din Bacău şi a
făcut handbal în Bacău.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Doamna director Melinte mi-a prezentat un punct de
vedere pe care eu îl consider pertinent şi pe care îl voi aduce la cunoştinţa
dumneavoastră. Trebuie să ştim totul şi bune şi rele despre cineva, pe care îl
premiem.
Dacă nu mai sunt intervenţii îl rog pe domnul Albu conducătorul expediţiei din
Aconcagua, pe care Consiliul Judeţean a susţinut-o în proporţie de peste 50%, să dea
drumul la filmuleţul scurt care l-a pregătit pentru noi.
Se prezintă filmul.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Da. Mulţumim domnului Albu, pentru filmuleţul
pregătit. Menţionez că la şedinţă sunt 31 de consilieri prezenţi, din totalul de 37.
Doamna Lungu Tudoriţa şi-a justificat absenţa, şi sunt dator să anunţ, că este prezentă
la o întrunire pe probleme de Apele Române, la Baia Mare.
Se trece la primul punct din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar general
Traian Milon pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare.
D-l Milon Traian, secretar general: Potrivit prevederilor art.43 alin.(6) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, ”înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la
dispoziţie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care
ulterior îl va supune spre aprobare”.
Având în vedere că s-au realizat prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul
preşedinte să supună la vot procesul-verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2006.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal prezentat.
Nefiind observaţii, se supune aprobării şi se aprobă în unanimitate.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Aşa cum am votat la început, supunem discuţiei
punctul 22 din ordinea de zi.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv
Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea planului de măsuri şi acţiuni al Serviciului de protecţie civilă, pe
anul 2006.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Înainte de a începe prezentarea vă întrerup puţin
domnule Braşoveanu. Văd că aveţi relaţii bune cu domnul secretar, v-aţi proptit pe
locul 2, dar aş vrea să facem cum am făcut şi cu punctul 22, să prezentăm acum şi
punctele 14 şi 15 de pe ordinea de zi, pentru că avem invitaţi pe doamna Achihăi şi d-l
Indreaş de la Betania, şi să le luăm în discuţie aceste puncte; pentru că domnul
Braşoveanu mai are şi alte puncte de prezentat şi va rămâne în şedinţă până la capăt.
Deci aş supune discuţiei punctul 14 bineînţeles dacă nu aveţi ceva împotrivă?
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar
general Milon Traian, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea finanţării şi realizării în comun a unor servicii de interes public
judeţean cu Asociaţia Creştină de Caritate Misiune şi Ajutor Olanda -România
"Betania.”
D-l Dogaru Silvestru consilier: Domnule preşedinte, aici scrie cofinanţare. Dar nu
scrie care este partea Asociaţiei Betania. Nouă ne cere 3 miliarde, dar dânşii nu spun
cu ce cotă - parte vin.
D-l Milon Traian secretar general: Nu s-a multiplicat, din motive economice avem
dosarul aici şi vă spun imediat.
Centrul de zi "Betania" pentru copii cu deficienţe fizice sau psihice, buget necesar
385.047 lei, din care contribuţia centrului Betania 275 de mii lei, contribuţia
Consiliului Judeţean 109 mii.lei
Centrul "Lalelelor" pentru copilul neglijat, buget ncesar 433,949lei, din care
contribuţia centrului "Betania" este de 345 de mii lei, contribuţia Consiliului Judeţean
109 mii lei.
Centrul de integrare a tinerilor, buget necesar 110.116 lei din care contribuţia
centrului "Betania" 80.917 lei, contribuţia Consiliului Judeţean 29.199 lei.
Centrul "Delfinul" pentru copii cu autism, buget necesar 202.100 lei, din care
contribuţia centrului "Betania"151.239 lei, contribuţia Consiliului Judeţean 50.861
lei.
Total 853.122 centrul "Betania" şi 300.000 lei Consiliul Judeţean.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Deci 8,5 miliarde la 3 miliarde.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Domnule secretar, dar de ce nu s-a anexat totuşi la
acest proiect de hotărâre ceea ce aţi citit dumneavoastră? Nu era normal să apară şi la
mapa noastră să ştim şi noi?
D-l Milon Traian secretar general: Este o documentaţie prea amplă.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Nu dar măcar pagina care aţi citit-o
dumneavoastră?! Se poate multiplica până se termină şedinţa şi să apară şi la noi la
mape.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar
general Milon Traian, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea înfiinţării unor servicii de interes judeţean desfăşurate de FSC în
asociere cu Consiliul 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.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Mulţumim domnului Indreaş şi doamnei Achihăi. Ca
reprezentant al Consiliului Judeţean, cred că este de prisos să mai spun că este o
bucurie pentru noi să avem asemenea parteneriate. Vreau să fac doar o precizare.
Cele două ONG-uri Betania şi FSC sunt singurele din judeţul Bacău care au
autorizarea din partea organelor abilitate pentru a desfăşura acest gen de servicii în
judeţul Bacău. De fapt activitatea lor, nu cred că mai este cazul să o evidenţiez eu
acum. A fost evidenţiată de nenumărate ori, şi aceasta s-a văzut şi în votul exprimat
astăzi. Mulţumesc domnilor consilieri şi celor două persoane precizate mai înainte.
- Revenim la domnul Braşoveanu.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
general Braşoveanu Sorin, pentru a prezenta Raportul de activitate al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pe anul 2005.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la raportul de activitate prezentat.
Nefiind observaţii, se supune aprobării formale al acestui punct şi se aprobă în
unanimitate.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului consilier Floroiu
Ionel, preşedintele Autorităţii de Ordine Publică Bacău pentru a prezenta Raportul
asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău pe anul 2005.
şi punctul 4 din ordinea de zi privind Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Bacău pentru anul 2006.
D-l Enăşoae Petru consilier: Am două întrebări: Prima întrebare se referă la faptul,
că, nu înţeleg, probabil eu, exact postura în care se află raportul prezentat de ATOP
faţă de inspectoratul de poliţie. Deci noi aducem la cunoştinţa Consiliului Judeţean
prin ATOP problemele de care se ocupă poliţia sau prezentăm ceea ce face ATOP-ul
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legat de problemele cu care se confruntă conform regulamentului prin care
funcţionează această instituţie.
Şi doi, la pagina a-3-a paragraful 3 se face o apreciere că au fost dotate poliţiile
comunale cu maşini pentru a rezolva problemele, şi sunt menţionate două localităţi.
Celelalte nu le contest, care au probleme extraordinar de complexe şi aş vrea să ştiu
care sunt acestea în comparaţie cu alte localităţi Roşiori şi Odobeşti. Ce probleme au
faţă de celelalte localităţi din judeţ, ca indicatori care ţin de poliţie încât a necesitat
dotarea lor cu aceste mijloace.
D-l Floroiu Ionel consilier: Deci la primul punct permiteţi să-i răspund eu, iar la
punctul doi l-aş ruga pe domnul inspector şef. Conform legii, Inspectoratul Judeţean
de Poliţie prezintă rapoarte de activitate trimestriale către Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică, care Autoritate la rândul ei, face o evaluare a raportului şi în funcţie
de ce a constatat şi Autoritatea, în decursul celor 3 luni de zile îşi prezintă propriul
raport. Aşa se reflectă şi în raportul anual între Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică a judeţului Bacău şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău există o
colaborare stabilită clar prin lege. Noi suntem de fapt interfaţa între Inspectoratul
Judeţean de Poliţie şi comunitatea locală. Astfel că acest raport care îl aveţi la mapa
dumneavoastră astăzi, are două componente: o componentă de date statistice, pe care
ni le prezintă inspectoratul, şi o componentă la ceea ce am constatat noi în decursul
unui an de zile; cum şi-au desfăşurat ei activitatea, unde au avut lacune, unde au mers
mai bine, şi ceea ce noi le-am recomandat, în funcţie de planul strategic, pe care
atenţie, l-am stabilit noi în anul 2004. Vreau să vă garantez, că fiecare punct a fost
luat la dezbătut din planul strategic pe care l-am avut în 2004. Acest raport s-a făcut
după planul strategic şi în funcţie de indicatorii de performanţă pe care i-a avut poliţia
judeţului Bacău.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Domnule consilier Enăşoae sunteţi mulţumit de
răspuns?
D-l Enăşoae Petru consilier: Parţial.
D-l Alexa Ştefan comisar şef inspectoratul judeţean de poliţie: Pentru cea de a
doua întrebare dacă îmi permiteţi, vreau să vă informez că la nivelul inspectoratului
se fac dotări în funcţie de situaţia operativă. Dar aceste dotări, sunt venite o parte de
la Inspectorat şi o parte de la Administraţia Locală. Aşa am primit şi de la Consiliul
Local Bacău şi chiar şi de la ATOP, două autoturisme care conform înţelegerii
protocolului, în momentul dotării, ni s-a precizat să le folosim în interesul cetăţenilor
din municipiul Bacău. Acelaşi lucru s-a făcut cu cele două localităţi Roşiori şi
Odobeşti, unde autoturismele au fost preluate de la Inspectorat din parcul rece au fost
reparate, li s-au dat o cotă de benzină şi bineînţeles că trebuia să le dau la posturile de
poliţie, unde primăriile au făcut acest lucru. Noi am făcut apel către mai multe
primării, dar aceste două primării au răspuns acestei necesităţi şi de aceea au fost
repartizate celor două comune. Pentru acest an, aşa cum spunea şi domnul preşedinte
ATOP Floroiu, la posturile de poliţie vom avea o dotare de 70% începând cu luna
aprilie, vom fi dotaţi cu un număr de 55 de autoturisme urmând ca o diferenţă de 1015 autoturisme, să fie folosite în mediul urban în special în municipiul Bacău, în
municipiul Oneşti unde avem probleme pe linie de ordine publică. Dacă sunt alte
întrebări, vă stau la dispoziţie.
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D-l Mihăilă Petrică consilier: Aş face două observaţii scurte, una referitoare la
bilanţul prezentat de domnul Floroiu şi prezentat şi în mapele noastre; ar trebui să ne
bucure trendul ascendent în ceea ce priveşte calitatea serviciului poliţienesc care s-ar
părea că este după raportul prezentat. Vreau să vă spun doar, că în ceea ce priveşte
încrederea populaţiei în poliţie, trendul este invers este descendent. Personal aş vrea
să vă spun că eu am sesizat poliţia în câteva rânduri asupra unor infracţiuni comise în
zona Podu-Turcului, a cărei victimă am fost chiar eu, şi lucrurile nu numai că nu s-au
rezolvat dar nici măcar nu s-au stopat. Infracţiunile au continuat. Nu aş vrea să intru
în amănunte, ca să nu credeţi că abuzez de timpul şi de prezenţa unor înalţi demnitari
ai poliţiei aici. A doua observaţie ar fi că la începutul anului 2005, (şi profit de
prezenţa domnului Alexa aici), spuneam că atunci când domnul Alexa şi-a prezentat
măsurile ce urmează a fi întreprinse de poliţie i-am atras atenţia în ceea ce priveşte
abuzurile comise, după opinia mea, de unii primari aflaţi sau reprezentând partide
aflate în arcul guvernamental. (Lucrul acesta îi place şi doamnei consilier Chelaru şi
mă bucură. Este în asentimentul meu). Vă rugam atunci, (ca să nominalizez mai
exact), despre abuzurile comise de primăria comunei Glăvăneşti. Nu am primit nici
un răspuns, oamenii continuă să sufere. Poate nu a fost interesant ceea ce am spus eu,
dar mie mi se pare un abuz mare. Aş vrea să ştiu dacă aveţi cunoştinţe sau dacă aţi
verificat sau poate nu aţi avut timp. Mulţumesc.
D-l Alexa Ştefan comisar şef inspectoratul de poliţie: Da. Legat de prima întrebare
vreau să informez Consiliul Judeţean, că la sfârşitul anului 2005 în luna decembrie
s-a făcut un sondaj de opinie, cu mai multe întrebări, dintre care şi percepţia
cetăţeanului legat de serviciul poliţienesc. Îmi pare rău să vă contrazic, nu ştiu de
unde aveţi aceste date, dar să ştiţi că în anul 2005 serviciul poliţienesc, a crescut de la
38% (cât era la începutul anului), când s-a făcut sondajul de opinie de cei din Corpul
de Control al Ministerului, s-a ajuns la 53%. Sunt date făcute în baza unui sondaj. El
poate să aibă diferenţe de plus 2-3-4-5%. dar cel puţin astea sunt datele în momentul
de faţă pe care le avem. Sigur cetăţenii sunt unii nemulţumiţi, dar vreau să vă aduc la
cunoştinţă faptul că unii cetăţeni, au unele probleme care nu sunt de competenţa
poliţiei, dar reclamă tot la poliţie. Noi am încercat prin mass-media şi am ieşit şi pe
postul de televiziune în direct, am dat unele relaţii şi am simţit o micşorare la
apelurile telefonice şi la audienţe, a scăzut numărul de cetăţeni. Dacă la începutul
lunii aprilie-mai anul trecut, la orele de audienţă veneau 20-25 de cetăţeni cu diferite
probleme, acum avem 8-10 cetăţeni pe probleme de poliţie rutieră şi nu cu probleme
deosebite. Sigur că vom lua în calcul şi problema ridicată de dumneavoastră dacă
aveţi cazuri concrete, cu cea mai mare plăcere, oricând stăm la dispoziţia oricui.
Dealtfel la nivelul inspectoratului tot în anul 2005 am înfiinţat o linie telefonică
directă la cabinetul meu, pentru abuzurile comise de către lucrătorii de poliţie,
abuzuri care pot consta inclusiv în tergiversarea cercetărilor, sau în cercetări nepertinente. De la înfiinţarea acestei linii telefonice vreau să vă spun că am primit un
număr de 12 apeluri telefonice. Deci este şi pentru noi un semnal legat de activitatea
noastră şi de mulţumirea cetăţenilor. Avem şi pentru anul 2006 propuse foarte multe
întâlniri cu cetăţenii inclusiv în mediul urban, pe cartiere şi sperăm, cu această ocazie
să cunoaştem mai bine aceste probleme şi să le gestionăm pentru că ne-am propus în
anul 2006 o creştere a imaginii poliţiei, a încrederii în rândul cetăţenilor, o creştere cu
10%. Practic să ajungem de la 51-52% la 61-62%. Legat de a doua problemă vreau să
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vă informez că activitatea poliţiei legată de unele abuzuri ale primarilor indiferent ce
persoană este şi ce calitate are, se desfăşoară într-un cadru de cercetare penală care
este supravegheată de procurori. Pot fi unele reclamaţii, dar în momentul în care
acestea nu sunt documentate, nu se vine cu susţineri, nu putem lua măsuri abuzive.
Dacă aveţi probleme mai concrete vă aştept la biroul meu.
D-l Mihăilă Petrică consilier: Nu era vorba de infracţionalitatea unui primar. Nu.
Era vorba de un subaltern de-al dumneavoastră care a fost mutat în mod abuziv.
D-l Alexa Ştefan comisar şef inspectoratul de poliţie: Deci încă odată, v-am
promis atunci, că orice mutare abuzivă, este bine ca lucrătorul de poliţie să vină să-mi
spună şi atunci voi face o evaluare. Deci nu a venit şi nu sunt probleme din punctul
acesta de vedere. Îmi iau răspunderea pentru acest lucru.
D-l Pocovnicu Constantin consilier: D-l Mihăilă dacă îmi permiteţi, pentru a
conştientiza rolul ATOP, vă aştept cu plăcere la ATOP unde să depuneţi această
sesizare pe care o aveţi. Şi de alt fel în felul acesta fac precizarea şi mă ajută să-i
răspund şi domnului Enăşoae. Cam acesta este rolul ATOP interfaţa dintre poliţie şi
cetăţeni. Dacă aţi avut asemenea sesizări la poliţie şi nu s-au rezolvat, vă invităm
frumos la ATOP cu ele.
D-l Mihăilă Petrică consilier: Din discuţiile care le-am avut cu unii colegi de-ai
noştri de la ATOP, mi s-a spus că pârghiile dumneavoastră, sunt destul de limitate şi
prea multe nu aveţi ce face.
D-l Pocovnicu Constantin consilier: Asta nu înseamnă că nu încercăm.
D-l Mihăilă Petrică consilier: Da. Mulţumesc. O să vin.
Bondor Silviu consilier: Stimaţi colegi, vedem un plan de măsuri cu priorităţi
extraordinar de bogat, şi sincer cred că toţi colegii vă urăm să puteţi să-l îndepliniţi.
Unul din punctele care mie îmi atrag atenţia şi care mie mi se pare important, este
punctul „o”. unde spune "impunerea unui comportament, de muncă ferm, modern,
transparent, legal şi eficient pentru toţi lucrătorii de poliţie. Mergând mai departe e o
chestiune strict tehnică dar cu impact ca să nu mai fie confuziile care au fost anterior.
Trecând la cine execută şi cine răspunde, acest punct nu-l regăsesc. Şi ar fi bine ca
domnul comisar şef Alexa să ne spună cine se ocupă de acest lucru, pentru că
întradevăr, lasă mult de dorit comportamentul agenţilor din stradă. Mulţumesc.
D-l Alexa Ştefan comisar şef: Da. Sigur că sunt cele două structuri, Inspectoratul şi
ATOP-ul. Inspectoratul vine cu măsurile specifice, plecând de la activităţile
preventive, după cum vă informam, cu acel număr telefonic pus la dispoziţia
cetăţenilor pentru a sesiza abuzurile cetăţenilor, iar ATOP-ul, poate primi aceste
reclamaţii împotriva lucrătorilor de poliţie, cu privire la modul în care îşi desfăşoară
activitatea şi pot face verificări punctuale. Vă rog încă odată să mă credeţi, că nu
avem probleme deosebite. Din acest punct de vedere ne-am propus acest lucru pentru
că în continuare nu putem crede că nu există astfel de cazuri, dar în momentul în care
sunt identificate, vă promit că se iau cele mai severe măsuri.
D-l Bunea Cristian consilier: Domnule preşedinte, trecând peste afirmaţia total
eronată a domnului Mihăilă, nu ştiu la ce se referă, care sunt colegii dumnealui cu
care a stat de vorbă la ATOP, probabil dânsul stă de vorbă cu alţi colegi, şi puteţi să-i
nominalizaţi chiar, dacă aveţi colegi consilieri, care aţi stat de vorbă şi aţi tras
concluzia că avem puterile puţin mai mici, dar aţi făcut o afirmaţie, aşa cum sunteţi
obişnuit să vorbiţi în ultimul timp mult şi degeaba.
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D-l Mihăilă Petrică consilier: Vă rog frumos să nu faceţi aprecieri la ceea ce
vorbesc eu.
D-l Bunea Cristian consilier: Vă rog să mă lăsaţi să termin de vorbit. Am să-l rog
pe domnul comisar şef să ne precizeze dacă sondajul vis-a-vis de încrederea
cetăţeanului în poliţie este după anul 2005? pentru că altminteri, colegul de partid a
domnului Mihăilă domnul Blaga a făcut o afirmaţie foarte gravă.
D-l Alexa Ştefan comisar şef: Deci la începutul anului 2005 cu ocazia controlului de
la minister, s-a făcut un sondaj de opinie când încrederea populaţiei era de 38-39%.
În luna decembrie 2005 la nivel naţional, s-a făcut un sondaj de opinie la toate
inspectoratele, iar la nivelul Bacăului încrederea populaţiei în poliţie, este de 51-52%.
Deci este o creştere în această perioadă de la 38 la 51%.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Domnul consilier Mihăilă mai aveţi ceva de
completat?
D-l Mihăilă Petrică consilier: Da. aş vrea să-i dau şi eu un răspuns colegului de
partid al domnului Năstase că am stat de vorbă cu domnul Floroiu, el este un om
inimos ne-am întâlnit de multe ori prin zonă, şi ne-a spus: domnule te înţeleg aş vrea
să fac, dar mai mult nu pot face. Poate să confirme domnul Floroiu.
D-l Bunea Cristian consilier: E grea gramatica domnule Mihăilă dacă sunt colegi
domnul coleg Floroiu, este o problemă. Eu am înţeles că aţi spus colegi nu coleg.
D-l Chiriac Ioan consilier : Domnule preşedinte, stimaţi colegi, audiind cele două
rapoarte ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, şi a
Inspectoratului Judeţean de Poliţie, am observat o preocupare comună în ceea ce
priveşte stăpânirea acestui fenomen al cerşetoriei. Vreau să vă spun că am vizitat un
oraş ca Istambul care are 20 de milioane de locuitori, (cât o Românie, având în vedere
că 2 milioane au plecat), în acest oraş nu am văzut cerşetori. Noi locuim într-un oraş
de 170 de mii de locuitori, şi vedeţi că efectiv suntem agresaţi de aceşti cerşetori şi în
primul rând copiii. Şi atunci dacă tot ne-am prins în planul nostru de activităţi la
modul declarativ, haideţi să cooperăm şi să găsim o soluţie pentru a iradia acest
fenomen.
D-l Alexa Ştefan comisar şef : Pot da un răspuns, în acest sondaj există într-adevăr o
preocupare şi o îngrijorare a cetăţenilor din municipiul Bacău, cam de 55% legată de
cerşetorie. Încă odată vreau să afirm, că în baza acestui sondaj, noi deja am trecut la
planuri de măsuri, şi după cum a fost şi în presă publicat, avem un plan de măsuri
începând cu 2006, un plan de măsuri care merge pe componenta depistării din partea
poliţiei, poliţiei locale, jandarmeriei de acordare şi de asistenţă socială unde am atras
pasul de la primăria Bacău şi Direcţia Generală de Protecţia Copilului, şi încă trei
asociaţii non-profit OVIDIUROM FSC şi Betania. Este un program care este în
desfăşurare, zilnic se acţionează pe această linie, şi cei din presa scrisă şi vizuală au
prezentat rezultatele. Ele au fost centralizate şi am avut două întâlniri până acum,
pentru că în afară de şefii de instituţii care au făcut acest protocol de lucru, s-a format
un grup de lucru efectiv cu lucrători imediat sub noi, care coordonează activităţile, şi
apoi sunt ceilalţi lucrători care acţionează efectiv. Sperăm, şi ne-am propus o
reducere a fenomenului cerşetoriei, la 10% pentru 2006. Sigur vreau să vă informez,
că problema cerşetoriei nu este numai problema poliţiei, este şi acelor persoane care
sunt într-o situaţie financiară mai deosebită şi ar trebui să li se dea o alternativă. Noi
am pornit cu acest procent de 10% având în vedere unele cazuri în care practica
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cerşetoriei este organizată. Deci în sensul în care unii indivizi racolează minorii sau
alte persoane, îi montează în diferite puncte din municipiu şi din judeţul Bacău, şi îi
folosesc pentru a acumula venituri. Avem şi celelalte cazuri în care părinţii, ne spun
direct că nu pot lua măsuri de supraveghere acelor minori. În aceste situaţii am ajuns
la OVIDIUROM şi avem un număr de 6 elevi care sunt în sistem asistat în ceea ce
priveşte pregătirea învăţământului preşcolar. Avem un caz în care vom face
informare către Direcţia Generală de Protecţia Copilului, pentru a sesiza instanţa,
pentru că este o familie care se pare că ei îi determină pe copii să meargă la cerşit, şi
vrem să vedem şi părerea instanţei.
D-l Chiriac Ioan consilier: Aş vrea să intervin fără să exagerez domnule inspector
şef, că s-a monopolizat discuţia, măsurile sunt sublime dar efectele lipsesc cu
desăvârşire; se vede ce este în stradă, sub aspectul fenomenului de infracţionalitate.
D-l Dogaru Silvestru consilier: D-l comisar dacă analizăm mai bine ce aţi spus
dumneavoastră, vis-a -vis de acele persoane care racolează copii, sunt foarte uşor de
găsit pentru că ei stau lângă blocuri şi vă şi dau blocurile unde stau, acolo îi găsiţi
toată ziua, şi după fiecare oră adună de la băieţii cerşetori toţi banii care i-au făcut.
Sunt foarte uşor de găsit, unul dintre ei stă la bl.9 la Narcisa la parter, şi adună banii
de la copii. Numai poliţia dacă vrea să-i găsească, îi găseşte pentru că ei stau acolo nu
se deplasează în altă parte. Iar toţi cerşetorii dorm ori pe scările blocurilor ori la acele
persoane care le-au racolat. Şi marea majoritate a cerşetorilor, dacă stăm să ne uităm
la intersecţii se află la intersecţia de la IRAV şi la intersecţia de la Narcisa. Deci
acolo îi găsiţi fără nici o problemă.
Şi mai am o intervenţie vis-a-vis de domnul consilier Floroiu, aveam o rugăminte. Şi
aşa dacă a împărţit cele 10 mii de pliante electorale pe care dânsul le-a făcut, era
normal să dea câte un pliant şi colegilor. Deci eu am văzut pliantul care a fost
împărţit în oraş şi eu am considerat, şi nu numai eu şi alţii, un pliant electoral. Mi se
părea normal să-şi pună fotografia dânsului şi pe cele 7 Benere.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Şi eu pot să consider că aveţi o poziţie subiectivă şi
neprincipială.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Nu o am subiectivă îmi pare rău. Trebuia să aducă
tuturor colegilor câte un pliant.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Este părerea dumneavoastră!
D-l Dogaru Silvestru consilier: Da este părerea mea, şi am dreptul să o spun. Era
normal să aducă la toţi consilierii. Nu ştiu câţi consilieri de aici au văzut acel pliant
dacă vreţi până la sfârşitul şedinţei, am să aduc eu fiecărui consilier.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Nu. Va aduce domnul Floroiu.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Chiar îl rog frumos să aducă să vadă şi lumea, şi să
ne spună pe ce bază s-au decontat acei bani.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Şi vreau să ne daţi indiciile care spuneţi că este
electoral.
D-l Dogaru Silvestru consilier: O să ne uităm la fotografie şi după aceea vă dau şi
indiciile.
D-l Floroiu Ionel consilier: Dumneavoastră ştiţi ce înseamnă electoral? Ar fi trebuit
să scrie votaţi Ionel Floroiu.
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D-l Benea Dragoş preşedinte: Domnule consilier Dogaru, nu-i cazul să faceţi
această discuţie, pentru că ştiţi foarte bine de existenţa unui cotidian electoral în
municipiul Bacău. Haideţi să nu mai faceţi discuţii. Râde hârb de oală spartă.
D-l Pocovnicu Constantin consilier: Domnule preşedinte, sau să-i propunem
domnului Floroiu ca în următorul pliant să-i pună şi poza domnului Dogaru.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Nu am nevoie pentru că nu fac parte din ATOP
domnul Pocovnicu! Eu dacă vreau să fac ceva, îmi fac fotografii singur, şi le plătesc
singur nu din banii de la Consiliul Judeţean.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Domnule consilier Dogaru, dumneavoastră sunteţi
ultimul care puteaţi ridica această problemă, vă spun eu, şi ştiţi foarte bine de ce, şi
nu-i cazul să detaliez eu aici.
D-l Dogaru Silvestru consilier Nu cred.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Ei nu credeţi...?!
D-l Floroiu Ionel consilier: Îmi amintesc că aţi şi votat chestia asta. Iar spuneţi ca la
televizor că am votat dar, nu-mi amintesc ce am votat!
D-l Dogaru Silvestru consilier: Am votat eu chestia asta? Domnule Floroiu luaţi
înregistrarea şi vedeţi.
D-l Floroiu Ionel consilier: Domnule Dogaru lăsaţi-o mai moale.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Domnule Floroiu lăsaţi asta dacă eu fac ceva, o fac
pe banii mei nu pe banii Consiliului Judeţean şi pe banii Consiliului Local cum faceţi
dumneavoastră.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Domnule Dogaru ştiţi foarte bine de un săptămânal
din judeţul Bacău cu cel mai mare tiraj cu cel mai mic retur care cred că este model
de ceea ce spuneţi dumneavoastră. Deci nu ne ţineţi lecţii de aşa ceva. Demagogie
faceţi în altă parte nu aici în Consiliul Judeţean, vă rog frumos. Că ştiu că
dumneavoastră, nu aveţi limita dintre demagogie şi populism. Vedeţi că acum sunteţi
într-un flagrant delict de demagogie.
D-l Dogaru Silvestru consilier Nu cred.
D-l Benea Dragoş preşedinte: S-ar putea să vă aresteze cineva pentru treaba asta.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Nu cred.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Aţi ajuns dumneavoastră care faceţi săptămânale 60
de mii de exemplare să spuneţi că facem campanie electorală pe nu ştiu ce pliant.
Domnule consilier Floroiu aduceţi pliantul ca să spulberăm această problemă, că vine
domnul Dogaru şi ne ţine lecţii.
D-l Floroiu Ionel consilier: Constat cu multă plăcere că îl ştie îl cunoaşte, l-a studiat
cu colegii dumnealui şi a făcut şi apreciere asupra lui. Atunci de ce trebuie să-l mai
aduc aici?! Eu sunt convins de colegii mei că a văzut pliantul. Sunt foarte convins.
D-l Dogaru Silvestru consilier: L-am studiat singur domnule Floroiu.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Vine domnul consilier Dogaru şi ne ţine lecţii de a
face imagine pe banii publici. Haideţi domnul Dogaru....?! să fim serioşi şi principiali
în primul rând.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Cine face pe bani publici domnul preşedinte?!
D-l Benea Dragoş preşedinte: Ştiţi dumneavoastră mai bine ca mine puneţi-vă
întrebarea şi puneţi-vă şi o oglindă în faţă.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Nu cred.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Ei nu; ştiţi mai bine ca mine...!
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D-l Alexa Ştefan comisar şef: Eu vreau să vă asigur domnule preşedinte că instituţia
de poliţie nu sprijină nici un partid politic avem atribuţiunile noastre, şi dacă
dumneavoastră aveţi astfel de semnalări, vă rog să veniţi personal să le discutăm. Îmi
pare rău de aceste discuţii care au fost la nivelul Consiliului Judeţean. Deci dacă este
nevoie pot să prezint un raport personal şi chiar public oriunde. Cred că în anul 2005
atât la nivel naţional cât şi la nivelul judeţului Bacău au fost transformări profunde în
ceea ce priveşte instituţia poliţiei. Ele urmează ca în anul 2006 să se consolideze, şi
vă spuneam inclusiv prin grija inspectoratului general, vom avea la nivelul Bacăului
în jur de 65-70 de autoturisme, care vor fi folosite pentru sistemul de ordine publică,
vom avea şi o mărire a numărului de personal care va fi tot în sistemul de ordine
publică, intenţionăm să acoperim în special în mediul rural unde sunt probleme
pentru că avem 2-3 lucrători de poliţie care nu pot face faţă solicitărilor cetăţenilor, şi
apoi să aducem şi în mediul urban. Deci încă odată eu vă asigur de obiectivitate şi
fără nici o implicaţie de una sau de alta a ceea ce s-a discutat.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Domnule comisar referirea mea nu a fost la adresa
dumneavoastră a fost la domnul consilier Floroiu.
D-na Şova Elena consilier: Daţi-mi voie să vă spun un lucru. Copii străzii sunt
racolaţi de Casa Pistruiatul şi colaborarea este foarte bună între Protecţia Copilului cu
un serviciu specializat (pe care domnul Braşoveanu l-a pus la punct foarte bine)
poliţie, şi ONG-ul doamnei Achihăi. Deci acolo, încă mai sunt locuri pentru copii
care sunt găsiţi. Problema este că adulţii îi ascund şi-i folosesc într-un anumit
moment. Dar noi zicem că lucrurile se vor rezolva.
D-l Pocovnicu Constantin consilier: Aş avea o sugestie pentru domnul comisar şef.
Dacă este posibil, în acţiunea aceasta cu cerşetoria, poate angrenaţi şi poliţia
primăriei, pentru că în afară de a păzi maşinile parcate în faţa primăriei, (inclusiv pe a
domnului Dogaru care este foarte des pe acolo), poate ar avea timp să se ocupe şi de
cerşetorie. Mulţumesc.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Deci priviţi celebrul pliant care domnul demagog
Dogaru ne ţine lecţii de campanie electorală. În poză îl avem pe domnul comisar
Alexa dând noroc cu preşedintele ATOP-ului Ionel Floroiu. Nici măcar consilier
judeţean nu scrie pur şi simplu preşedintele ATOP-ului; vreţi nu vreţi trebuie să
recunoaşteţi domnule Dogaru. Deci aceasta este campania electorală care spune
domnul Dogaru că o facem la ATOP sau la Consiliul Judeţean.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Îmi daţi voie să spun punctul de vedere? Deci am tot
dreptul să spun. Dânsul este un om politic până una alta, şi nu este cazul să facă
campanie electorală pe banii Consiliului Judeţean şi pe banii Consiliului Local.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Unde vedeţi dumneavoastră campanie electorală
domnul Dogaru?!
D-l Dogaru Silvestru consilier Eu aşa o consider. Îşi pregăteşte campania electorală.
D-l Floroiu Ionel consilier: Chiar vă este frică de mine de pe acum?
D-l Dogaru Silvestru consilier: Până una alta ne luăm măsuri de precauţie.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Până una alta uitaţi-vă în ograda proprie.
Se supun aprobării punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi, şi se aprobă cu unanimitate.
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Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv
Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea dării în administrare Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău a imobilului
situat în Bacău,str.9 Mai nr.104.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Domnule preşedinte am şi eu o întrebare vis-a-vis
de această clădire şi cu terenul. Din câte ştiu eu, terenul la ora actuală este revendicat
de o anumită persoană, şi Consiliul Judeţean nu are acte doveditoare.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Nu. Staţi puţin, aţi spus primul lucru, că terenul este
revendicat din câte ştiţi dumneavoastră. Aici nu merge din câte ştim. Sunt instituţii
unde se depun clar cereri de revendicare; nu că ştiţi că aţi auzit dumneavoastră sau alt
ceva. Spuneţi clar există o cerere cu nr. x la instituţia y şi atunci luăm în considerare
acest aspect. Aşa că aţi auzit dumneavoastră nu ştiu unde?!... e subţirel.
D-l Dogaru Silvestru consilier: La un colţ de stradă. Imobilul este în proprietatea
Consiliului Judeţean? din câte demonstrează actele nici nu există.
D-l Pocovnicu Constantin consilier: Domnule preşedinte dacă îmi permiteţi, aş vrea
să vă atrag atenţia că există un cod de conduită al consilierului judeţean şi poate ar fi
bine să îl daţi şi domnului Dogaru dacă n-a intrat în posesia dumnealui. Replicile astea
de doi bani " La un colţ de stradă" mi se par ne-adecvate.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Domnule consilier trebuie să-mi spuneţi că există o
cerere cu număr de revendicare a terenului. Nu că aţi auzit dumneavoastră,... haideţi să
fim un pic mai concret că este un subiect delicat.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Foarte delicat. Consiliul Judeţean posedă acte pe acea
clădire? Vă rugăm frumos, acea clădire nici nu există în fapt pentru că dacă ne
întoarcem puţin în urmă, acolo a fost o organizare de şantier. A fost a consiliului local.
Cum a ajuns în proprietatea publică a Consiliului Judeţean? nu ştim.
D-l Benea Dragoş preşedinte Veţi afla imediat.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Vă rugăm dacă se poate să se prezinte nişte acte din
partea aparatului propriu al Consiliului Judeţean, acte de proprietate pe acea clădire.
Cum putem noi da o clădire în administrare către Consiliul Local atâta timp cât ea nu
există.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Îmi place poziţia aceasta de procuror împotriva
Consiliului Judeţean şi mai sunteţi şi consilier judeţean. Da?!
D-l Chiriac Ioan consilier: Domnule preşedinte constat că am intrat într-un impas, (şi
aşa avem multe puncte pe ordinea de zi),şi pentru a nu mai aştepta acum documente
pentru a demonstra că suntem sau nu proprietari pe acea clădire, să o amânăm, sau o
retragem şi la următoarea şedinţă venim cu lecţia învăţată.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Bun, dar până atunci trebuie să ascultăm părerea
avizarului.
D-l Milon Traian secretar general: Inventarul domeniului public al judeţului a fost
aprobat printr-o hotărâre de guvern în care sunt înscrise toate bunurile care fac parte
din domeniul public al acestui judeţ. Cred că este la îndemâna noastră să aducem
hotărârea de guvern când doriţi să vă arătăm ceea ce este scris acolo, şi se află şi în
inventarul domeniului public al judeţului.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Să amânăm proiectul de hotărâre pentru şedinţa
următoare., şi până atunci să vină şi cu documentele.
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D-l Benea Dragoş preşedinte: Bun, îl amânăm domnul Dogaru, dar eu vreau să
limpezesc aspectul juridic al acestei clădiri. Nici o problemă voi vota pentru amânare
să nu înţelegeţi altceva. Dar nici să o lăsăm aşa în suspans, şi mai vedem la şedinţa
viitoare, că mai lămurim atunci problema. Deci eu votez pentru amânare. Dar avem
ocazia să limpezim situaţia juridică a acestui imobil în două minute. Vă rog domnule
secretar să trimiteţi pe cineva după hotărârea de guvern şi să nu mai avem dubii vis-avis de calitatea de proprietar al acelui imobil a Consiliului Judeţean.
D-l Bunea Cristian consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu vă propun să o
amânăm definitiv, pentru că în Legea 371/2004 se prevede să dăm în administrare
poliţiei comunitare sau poliţiei primăriei, bunurile din patrimoniul gardienilor publici.
Această clădire nu a făcut parte din patrimoniul gardienilor publici. Atâta timp cât
avem nevoie de spaţii pentru serviciile noastre APA SERV şi alte servicii subordonate
Consiliului Judeţean nu ne mai permitem să dăm spaţii de care avem nevoie. Şi revin,
propun să retragem definitiv de pe ordinea de zi acest punct, pentru că această clădire
nu face parte din patrimoniul Corpului Gardienilor Publici, ci din domeniul public al
judeţului Bacău.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Am crezut, domnule consilier că spuneţi, că regia
noastră APA SERV (care a adus un proiect, un studiu de fezabilitate de cinci sute de
mii de euro, care trebuie să votaţi, acest acord, pentru că este o finanţare
nerambursabilă) stă cu chirie, şi trebuie să plătim chirie, şi ar trebui să găsim un sediu
pentru regia noastră a Consiliului Judeţean. Eu aşa vedeam o chestiune constructivă.
Deci vis-a-vis de regimul juridic, o să primiţi şi în scris un răspuns la interpelarea
dumneavoastră cu documente, cu tot ce înseamnă şi veţi vedea că avem tot dreptul să
decidem soarta acestei clădiri. Şi soarta acestei clădiri este să rămână în domeniul
public al judeţului Bacău, cu destinaţia care o vor stabili consilierii judeţeni; sediul
APA SERV, sediul x, sediul y.
D-l Bunea Cristian consilier: Dealtfel domnule preşedinte, la comisia de urbanism, sa votat în unanimitate retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct.
D-ra Arvinte Codruţa consilier: Comisia juridică a dat aviz nefavorabil acestui
proiect de hotărâre.
D-l Pocovnicu Constantin consilier: Şi ca o completare domnule preşedinte l-aş ruga
pe domnul secretar Milon pentru că ieri la comisia juridică a enumerat o serie de
servicii care ţin de Consiliul Judeţean să le mai repete azi, servicii care sunt în spaţii
ne-adecvate pentru activitatea pe care o desfăşoară ceea ce va dovedi că avem nevoie
de un spaţiu să-l păstrăm, nu să-l dăm în altă parte.
D-l Milon Traian secretar general: Noi avem nevoie de mai multe spaţii e vorba de
apărarea civilă care ne-a solicitat cu ocazia şedinţei de astăzi, să le încredinţăm un
spaţiu şi nu avem posibilitatea să încredinţăm, s-a solicitat de asemenea din partea
prefecturii sprijin pentru a fi alături de apărarea civilă, fiind un mediu militar un spaţiu
pentru structura de apărare anticorupţie. Acolo sunt deja îngrămădite câteva instituţii
care nu mai suportă. Mai este şi Centrul de Instruire pentru Apărarea Civilă care stă în
sediul apărării civile şi care nu a primit nici un fel de spaţiu. Deja sunt două instituţii
care locuiesc acolo agreate de către noi şi nu cu posibilitatea de a le încredinţa un
spaţiu.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Deci am contabilizat două propuneri amânarea, şi
amânarea definitivă.
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Se supune la vot retragerea proiectului de hotărâre privind aprobarea dării în
administrare Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău a imobilului situat în Bacău,str.9
Mai nr.104. şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
darea în administrare Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanei Bacău, a unui spaţiu
situat în municipiul Bacău, str.Tolstoi nr.2.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului judeţului şi a bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău
pe anul 2006.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
D-l Benea Dragoş preşedinte: De remarcat că la alte consilii judeţene nu există
această problemă. În fiecare an s-a păstrat această sumă la dispoziţia Consiliului
Judeţean dar acum dintr-un exces de zel trebuie să facem această mişcare.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.117 din 30.09.2005 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale şi a tarifelor aplicabile în anul fiscal 2006.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Deci rectificăm o eroare în actul normativ emis de
Guvernul României.
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 9 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al
Consiliului Judeţean Bacău.
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
darea în administrarea Consiliului Local al oraşului Tg. Ocna a imobilelor situate în
Tg. Ocna, str. N. Arbănaş nr.1-2-3.
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 11 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv
Gireadă Cornelia, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului
şi Urbanism.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv
Gireadă Cornelia, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
pentru aprobarea regulamentului privind accesul persoanelor fizice şi juridice la
arhiva tehnică gestionată de Consiliul Judeţean Bacău.
D-l Lache Ion consilier: Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, consider că accesul
la arhiva tehnică aflată în gestiunea Consiliului Judeţean este foarte bună. Dar aş face
o propunere: Ca şi temele de proiect din arhivă să apară pe site-ul Consiliului
Judeţean pentru a putea (cine are nevoie) să acceseze tema respectivă.
Vă mulţumesc.
D-na Gireadă Cornelia director executiv: Deci au fost preluate strict ceea ce Legea
50/1991 a prevăzut, acolo unde a fost cazul şi temele de proiectare. Pentru că nu peste
tot s-au mai regăsit.
D-l Lache Ion consilier: Nu ştiu dacă m-am făcut înţeles, deci practic, dacă se poate
accesa tema respectivă pe site.
D-na Gireadă Cornelia director executiv: O să încercăm să facem dar este un
volum foarte mare. Este vorba de 400 m3 de documente şi documentaţii, studii
planuri.
D-l Lache Ion consilier: Dar am înţeles că există un proces verbal de inventariere.
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D-na Gireadă Cornelia director executiv: Există un proces verbal care are o anexă
cu studii şi planuri.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Aceste documente, spune domnul secretar, nu fac
parte din categoria documentelor publice şi va fi mai dificil cu publicarea lor pe site.
O să studiem propunerea domnului consilier Lache şi cu domnul secretar Milon şi să
vedem în ce măsură poate fi pus în aplicare şi tehnic şi legal şi juridic, şi un răspuns
pozitiv sau negativ la următoarea şedinţă.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv
Gireadă Cornelia, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea acordului de cooperare dintre Consiliul Judeţean Bacău şi
Societatea franceză de inginerie Beture Cerec pentru proiectul "Directiva Cadru
Europeană privind APA aplicată bazinului hidrografic al Trotuşului şi Sistemelor
Publice de Apă Potabilă şi de Canalizare".
D-l Benea Dragoş preşedinte: Deci practic în anul 2007, când se va da startul pe
fonduri structurale vom avea un studiu de fezabilitate cu care cred că vom reuşi să
accesăm suma pe care am pomenit-o mai înainte, de asemenea încercăm să vedem şi
pentru drumurile judeţene, un proiect asemănător pentru că, cu siguranţă ele vor fi
atacate de fondurile structurale. Important este ca până la începutul anului 2007 să
avem studiul de fezabilitate şi pe acest sector extrem de grav afectat în judeţul Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director general
Braşoveanu Sorin, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea dezvoltării unor servicii de protecţie a copilului.
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 17 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv
Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei, numărului de personal şi statul de funcţii la instituţiile şi serviciile
publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv
Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea îndemnizaţiei Comisiei pentru Protecţia Copilului a 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 19 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv
Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind transformarea unei funcţii publice în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor 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 20 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv
Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea programului de ocupare temporară a forţei de muncă în activităţi
pentru dezvoltarea comunităţilor locale la instituţiile publice aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv
Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii la
R.A.AEROPORTUL 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
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Se trece la punctul 23 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei director
executiv Zară Elena pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind modificarea actului constitutiv al "S.C. PARC INDUSTRIAL"HIT SRL
Hemeiuş.
D-ra Zară Elena director executiv: Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, unul din
articolele proiectului de hotărâre şi anume art. 4, prevede ca autoritatea administrativă
judeţeană, să-şi desemneze un reprezentant, şi având în vedere şi dispoziţiile articolului
46 alin. 4 din Legea administraţiei publice locale 215/ 2001, se impune votul secret.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Sigur, va trebui formulată o propunere.
D-l Drăgănuţă Constantin consilier: Deci prima oară aş vrea să întreb de ce numim
un om în consiliul de administraţie, şi un om în AGA. Se măreşte consiliul de
administraţie sau ce se întâmplă?
D-ra Zară Elena director executiv: Dacă îmi permiteţi, domnule consilier, consiliul
de administraţie conform penultimei şedinţe al consiliului de administraţie s-a aprobat
completarea acestuia cu încă un membru.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Este o doleanţă a consiliului de administraţie. A
directorului de acolo de la PARCUL INDUSTRIAL HIT.
D-l Drăgănuţă Constantin consilier: Intenţia noastră în general este să majorăm
aceste consilii de administraţii? să le facem din ce în ce mai mari?
D-l Benea Dragoş preşedinte: Dacă vreţi să-l micşorăm am înregistrat două propuneri
de a se retrage din consiliul de administraţie.
D-l Drăgănuţă Constantin consilier: Asta nu am înţeles. Care este intenţia
Consiliului Judeţean?
D-l Benea Dragoş preşedinte: Sunt două chestiuni: AGA şi Consiliul de administraţie.
Pentru AGA trebuie acum să desemnăm reprezentanţii, pentru că este conform legii
deoarece noi Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Hemeiuş fiind acţionari trebuie să
ne desemnăm reprezentanţii. Iar la consiliul de administraţie este o doleanţă a
directorului Parcului, şi a consiliului de administraţie, de a coopta pe directorul adjunct
al acestui Parc în consiliul de administraţie din motive absolut obiective.
D-l Drăgănuţă Constantin consilier Era o nedumerire a mea dacă noi avem intenţia
de a mări sau nu zona.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Nu este o tendinţă de a mări sau de a micşora;
D-l Drăgănuţă Constantin consilier: Totdeauna când mărim, în spate sunt şi nişte
bani care trebuie să-i dăm. Dacă nu am da bani, nu ar fi nici o problemă.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Nu. Domnule consilier sunteţi prizonierul unei
informaţii care de trei ani circulă în municipiul Bacău şi în judeţul Bacău. Încă odată
spun, şi sper ca presa, măcar odată să dea acest lucru publicităţii, membrii din consiliul
de administraţie de la PARC INDUSTRIAL HIT, nu au luat nici un leu.
D-l Drăgănuţă Constantin consilier: Domnule preşedinte este o discuţie legată nu
punctual numai pe HIT eu mă refer la toate consiliile de administraţie, la care prin
AGA suntem acţionarii majoritari.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Nu am majorat pe nicăieri, dimpotrivă la AEROPORT
am micşorat cu două posturi.
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D-l Drăgănuţă Constantin consilier: Eu am înţeles aici altceva care aş vrea să fie
valabil nu numai la acest consiliu de administraţie şi AGA să fie valabil măcar de acum
în colo la toate consiliile de administraţie şi adunările generale sau reprezentanţii noştri
în consiliile de administraţie şi adunările generale, sunt acei domni care sunt, în afară
de un curiculum vitae care îmi vine acum un minut şi eu nu-l ştiu nu l-am văzut în viaţa
mea. Eu cred că ar fi foarte bine, să-l discutăm în plenul Consiliului Judeţean el să fie
de faţă aici, (poate avem întrebări,) dacă a lucrat vreodată într-un management, în
conducere, nu a lucrat, vrem să ştim acest lucru. Dacă eu mă duc la HIT acum, mă dă
afară de acolo. Acesta este primul argument. Al doilea lucru, sunt membrii în consiliul
de administraţie care iau şase milioane, iar noi consilierii toţi, luăm o anumită sumă
care este de vreo trei ori mai mică. Deci măcar atât ar trebui să facă aceşti oameni, să
vină în faţa noastră şi să ştie că cel care îi validează şi-i numeşte acolo este Consiliul
Judeţean format din noi şi nu din alte persoane.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Sigur ca principiu aveţi dreptate dar acest caz nu se
întâmplă aici. Membrii consiliului de administraţie de la HIT nu încasează nici un leu.
Şi atenţie consilierii sunt şi incompatibili cu această poziţie.
D-l Drăgănuţă Constantin consilier: Nu. M-am referit pentru membrii în AGA şi
consiliul de administraţie.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Toţi membrii aş propune să vină la comisie. Să fie
audiaţi în cadrul comisiei, nu neapărat în cadrul Consiliului Judeţean. Este o propunere
bine venită. Domnul Bogdan Seto cel pe care îl propun din partea Consiliului Judeţean
ca reprezentant în AGA poate să se prezinte îi predau microfonul.
D-l Seto Bogdan Doamnelor domnişoarelor şi domnilor, permiteţi-mi să vă salut, şi să
mă prezint, în acelaşi timp vă rog să-mi acceptaţi scuzele pentru faptul că al meu
curiculum vitae va parvenit cu întârziere. Îmi asum această greşeală.
În continuare domnul Seto Bogdan îşi prezintă curriculum vitae.
D-l Pocovnicu Constantin consilier: Cred că cel mai potrivit lucru este să-i urăm
succes domnului Seto Bogdan şi să contribuie cât mai mult la materializarea acelui
Port Drapel al judeţului Bacău.
D-na Chelaru Oana consilier: Să-i mai spunem că porneşte şi din partea noastră a
consilierilor cu o bulină roşie, în contextul în care cred că este primul dacă nu mă înşel
dintre cei care s-au prezentat până acum şi fac parte din consiliile de administraţie.
Sper să arunce o privire în sală şi să ne recunoască pentru că discuţia a apărut de la
situaţia unui consilier judeţean care a vrut să rezolve o problemă socială şi nu a reuşit
să o rezolve şi a primit nişte uşi închise cam de peste tot. Deci îi dorim succes.
D-l Bontaş Dumitru consilier: Pentru mine este o surpriză plăcută să-l văd astăzi pe
domnul Seto şi aici, l-am văzut şi ieri într-o altă împrejurare la o acţiune organizată de
Agenţia de Dezvoltare Nord-Est în legătură cu strategia de dezvoltare regională.
Cunosc activitatea Parcului, săptămâna aceasta m-am întâlnit cu directorul nostru
domnul Adrian Iordache şi aş vrea ca domnul Seto să se implice în realizarea unui
program de cooperare între cele două universităţi şi parcul HIT Hemeiuş. Avem în
vedere că în această primăvară este posibilă lansarea primului program de lucru la
Parc cu ALCATEL şi cu Microsoft al doilea program şi dorim neapărat ca cele două
universităţi din Bacău să fie incluse în acest program. În speranţa că dinamismul şi
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puterea de comunicare vor fi în favoarea Parcului şi a noastră a consilierilor judeţeni,
îi urez succes d-lui Seto.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Deci eu formulez două propuneri: pentru AGA este
domnul Bogdan Seto, şi pentru consiliul de administraţie este propunerea deja făcută în
direcţia domnului Dociu Cătălin, care din motive obiective nu a putut veni astăzi aici,
dar sigur va sta la dispoziţia comisiilor Consiliului Judeţean. Dacă mai sunt alte
propuneri? Eu zic că sunt două propuneri extrem de bine argumentate cel puţin din
punct de vedere al C.V. -ului. Dacă nu mai sunt alte propuneri, aş ruga secretariatul
tehnic să împartă buletinele de vot în sală. Se suspendă puţin punctul 23, şi se trece la
punctul 24 din ordinea de zi.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind stabilirea contribuţiei consiliilor locale la finanţarea activităţii de asistenţă
socială în baza costurilor anuale pentru persoana cu handicap.
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 25 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Bacău la finanţarea proiectelor
privind restructurarea / închiderea a 3 instituţii de protecţie specială pentru persoanele
adulte din judeţul Bacău.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Da. Cred că totuşi acest punct are avizul nefavorabil.
Fac o precizare toate punctele au avizele favorabile, iar acest punct nu. Vă citesc
avizul direcţiei buget-finanţe care poate pune puţin sub semnul întrebării acest
proiect, cel puţin pentru moment. "În cadrul strategiei naţionale pentru protecţia
integrare şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, în perioada 2006-2013
DGASPC Bacău propune pentru anul 2006 restructurarea /închiderea a trei instituţii
pentru persoane adulte cu handicap. Planul de restructurare închidere a fost însuşit şi
aprobat de către Consiliul Judeţean prin Hot. 55/2005. În vederea realizării
procesului de restructurare închidere este necesară numai pentru anul 2006 cofinanţarea din partea autorităţilor locale, contribuţia Consiliului Judeţean fiind în
sumă de 909.349 lei. După cum urmează:
Închiderea centrului Ungureni suma de 50.118 lei, restructurarea centrului
Comăneşti suma de 694,893 lei restructurarea centrului Răcăciuni suma de 164.338
lei. Precizăm că nu au fost puse la dispoziţia Consiliului Judeţean documentele
privind cuantificarea strategiei pentru perioada următoare, defalcate pe ani. Suma de
909.349 lei necesară restructurării va putea fi asigurată numai prin reorganizarea
activităţii ca şi rezultat al aplicării strategiei. Deci este un aviz nefavorabil.
D-l Braşoveanu Sorin director general DGASPC: Domnule preşedinte, deci aceste
proiecte nu puteau să primească finanţare dacă nu exista un plan de restructurare
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judeţean aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean, dacă nu exista finanţarea, în
momentul când am făcut proiectul şi a existat bugetul complet, şi am făcut cunoscut
direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean. Mai mult decât atât, în
noiembrie -decembrie am făcut de asemenea cunoscut şi am discutat includerea în
buget pe anul 2006 a acestor sume.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Ce implică amânarea acestui proiect de hotărâre cu o
lună?! pentru armonizarea propunerii cu cadrul legislativ? Doamna director Dogaru
ştiţi subiectul?
D-na Dogaru Elena director executiv adjunct: Domnul director ştie ce implică
aprobările ce le-a obţinut până acum.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Deci susţineţi avizul care l-am citit, da?
D-na Dogaru Elena director executiv adjunct: Deci pentru anul acesta poate să-şi
ia banii dacă îşi reorganizează activitatea suma de 9 miliarde care este necesară prin
reorganizarea activităţii direcţiei, iar pentru anii următori noi nu putem să ne dăm un
acord anul acesta pentru ceea ce va fi la anul sau peste doi ani. Deci nu ştim
sumele...?!
D-l Drăgănuţă Constantin consilier: Pentru anii următori ce se întâmplă nu mai
finanţăm oamenii aceia, îi trimitem acasă?
D-na Dogaru Elena director executiv adjunct: Ce surse vor fi la anul la buget? Nu
ştim.
D-na Chelaru Oana consilier: Nu puteţi să spuneţi o formulare de genul aviz de
principiu în limita bugetului pe care o să-l aveţi stabilit anul viitor? ca să nu-l blocăm
pentru că dacă este condiţie totuşi pentru obţinere de proiect?! Deci în limita
bugetului şi dacă în limita bugetului o să stabilim că nu ne ajung banii sau nu poate
avea acea destinaţie avem o acoperire ca să nu-i dăm înapoi.
D-na Dogaru Elena director executiv adjunct: Ca să obţină finanţarea este obligat
3 ani de zile, să ducă proiectul mai departe. Nu ai dus proiectul, dai banii înapoi.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Şi atunci trebuie să facem eforturi să-l susţinem.
Domnule director Braşoveanu această sumă este prinsă în bugetul direcţiei generale?
D-l Braşoveanu Sorin director general DGASPC: În prezent nu este prinsă această
sumă domnule preşedinte.
D-l Benea Dragoş preşedinte: În bugetul Consiliului Judeţean este prinsă, doamna
Dogaru?
D-na Dogaru Elena director executiv adjunct: Deci noi când am făcut împărţirea
bugetului pentru Direcţia de Protecţia Copilului am spus că suma este împărţită aşa
cum este, urmând ca domnul director să vină cu reorganizarea activităţii şi
redistribuirea sumelor, astfel încât să-şi asigure cheltuielile necesare după cum va fi
restructurată activitatea direcţiei.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Deci probabil că acest punct îl vom discuta după ce
veţi prezenta proiectul în luna martie sau aprilie? domnul Braşoveanu?
D-l Braşoveanu Sorin director general DGASPC: Nu. Urmează ca după ceea ce
am discutat să vin cu reorganizarea şi să reaşez organigrama statul de funcţii şi să pot
scoate banii prin restructurare sau din bugetul respectiv şi să vin cu o rectificare. De
fapt este o reaşezare a bugetului. Dar în condiţiile în care bugetul este aprobat faţă de
necesar, la 50%. îmi va fi greu. Dar trebuie să urnim ceva. Deci nu pot să spun acum
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că există bugetul necesar. Dar trebuie să fac ceva, astfel riscăm să nu mergem mai
departe cu aceste proiecte; şi este păcat.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Nu pot să supun aprobării Consiliului Judeţean, în
aceste condiţii proiectul.
D-l Bontaş Dumitru consilier: La momentul când am aprobat bugetul pentru anul
2006, am avut o intervenţie dacă vă amintiţi: am sesizat că aceste trei proiecte nu erau
luate în calcul în memoriu de fundamentare a bugetului pe anul 2006. Şi am întrebat
atunci care sunt posibilităţile de a continua totuşi, aceste proiecte?, şi am cerut
domnului director Braşoveanu să vină cu un proiect de hotărâre. La momentul acela,
încă odată amintesc că am primit asigurarea că sunt posibilităţi de finanţare şi
continuare a lucrărilor la aceste trei proiecte în anul în curs. Cred că este o
neînţelegere la mijloc şi ar trebui să ne întâlnim din nou să discutăm problema
aceasta şi să vedem cum continuăm.
D-l Botez Mircea Silviu consilier: Noi am discutat, şi dânsul a ridicat problema şi
atunci am luat hotărârea că putem pentru anul 2006 să rezolvăm. Eu am înţeles şi
cred că şi domnul consilier Drăgănuţă a înţeles, că de fapt problema este pentru
ceilalţi doi ani. Dar odată aprobat şi plecând la drum eu zic, că nu putem da înapoi.
Domnul director Braşoveanu, o să vină cu strategia pentru şedinţa viitoare, noi vom
aproba, şi nu ştiu dacă cineva vrea să dea înapoi atâta timp cât am făcut nişte
cheltuieli pentru aceste proiecte. Deci şi domnul director Braşoveanu şi direcţia
buget-finanţe va face o intervenţie şi ne va ajuta să ducem la bun sfârşit aceste
proiecte. Sunt prea importante. Dar din punct de vedere legal s-ar părea că totuşi
secretarul general are dreptate. Putem să supunem la vot acum sau să propunem
pentru luna viitoare?
D-l Benea Dragoş preşedinte: Eu propun pentru luna viitoare.
D-l Braşoveanu Sorin director general DGASPC: Domnule preşedinte, suntem şi
aşa într-o întârziere, eu am supus asta spre aprobare în luna decembrie. Eu am crezut
că se va aproba bugetul în decembrie, s-a aprobat bugetul în ianuarie şi nu a fost
prins. Deci noi am trecut în fundamentarea de buget aceste cheltuieli. Probabil că
acestea au fost posibilităţile, dar trebuiau prinse, în acele 900, 300 152 de miliarde
trebuiau prinse şi astea. Deci ne solicită hotărârea aceasta. Altfel nu se dă drumul la
nici o finanţare din partea Uniunii Europene, până nu punem la dispoziţie hotărârea
Consiliului Judeţean privind finanţarea şi pentru următorii trei ani. Deci noi nu am
primit absolut nici un leu, decât cei 25% privind contribuţia autorităţii naţionale
pentru persoana cu handicap.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Înseamnă că problema este la direcţia buget-finanţe,
îmi pare rău că trebuie să o spun.
D-na Dogaru Elena director adjunct: Noi când am făcut bugetul la sfârşitul anului
l-am făcut împreună cu cei de la Direcţia pentru Protecţia Copilului. Ultima variantă
cu sumele, au fost de la dumnealor.
D-l Braşoveanu Sorin director general DGASPC: Eu cred că este o neînţelegere.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Este o neînţelegere care va lăsa urmări. Din luna
noiembrie până în luna martie au trecut 5 luni.
D-l Botez Mircea Silviu consilier: Mie mi se pare o problemă foarte delicată. Şi mi
se pare un pic de nepăsare. Atâta timp cât d-l profesor Bontaş a ridicat problema şi a
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fost una din problemele dificile şi corect ridicate, să venim acum şi să spunem că nu
se mai poate, mi se pare inadmisibil. Cine a greşit să plătească.
D-l Huluţă Ghiorghe consilier: Nu este vorba de plătit. Părerea mea este, că nu
duce nimeni banii acasă şi acest proiect trebuie să continue, dar haideţi să găsim
soluţii azi, pentru că tot suntem aici, şi să vedem cum putem să găsim forma legală
să rezolvăm şi să nu mai amânăm.
D-na Dogaru Elena director executiv adjunct: Eu nu văd pentru anul acesta, decât
din reorganizarea direcţiei, ca să putem da aceşti bani.
D-l Milon Traian secretar general: Ar fi o soluţie dacă îmi permiteţi, din punct de
vedere al legii, pentru că aşa cum suntem la acest moment nu putem aproba o sumă
care nu este prevăzută în buget pentru că încălcăm legea finanţelor publice. Din
sumele pe care le are deja alocate domnul director Braşoveanu, să-şi plătească aceste
contribuţii, dumneavoastră să aprobaţi hotărârea şi ulterior să venim cu o rectificare
de buget, găsind o sursă.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Da, ulterior această rectificare tocmai în luna iulie o
putem face nu?
D-l Milon Traian secretar general: Da, o să reziste domnul director Braşoveanu,
până în luna iulie.
D-l Braşoveanu Sorin director general DGASPC: Da, oricum trebuie să fac
această reorganizare. Aceste sume le voi lua de la centrele care vor fi restructurate.
Sunt nevoit să fac acest lucru ca să mergem mai departe.
D-l Huluţă Ghiorghe consilier: Şi în luna iunie, iulie când este o rectificare să ştim
cu toţii că rectificăm bugetul la această direcţie.
D-l Braşoveanu Sorin director general DGASPC: Asta este singura soluţie, alta nu
o văd.
D-l Bontaş Dumitru consilier: Domnule preşedinte, noi astăzi am adoptat un proiect
de hotărâre cu redistribuirea sumelor care au fost la dispoziţia preşedintelui.
D-l Benea Dragoş preşedinte: La dispoziţia consilierilor judeţeni. Da.
D-l Bontaş Dumitru consilier: Haideţi să revenim.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Să revenim la rectificarea de buget care am făcut-o
astăzi. Din cele 13 miliarde.
D-na Dogaru Elena director executiv adjunct: Acei bani nu-i putem lua de acolo.
Sunt cu destinaţie specială numai pentru drepturi cu caracter social indemnizaţii
pentru persoanele cu handicap. Deci nu ne putem atinge.
D-l Braşoveanu Sorin director general DGASPC: Deci aşa este. Nu ne putem
atinge de acei bani ei sunt cu destinaţie pentru drepturile şi facilităţile persoanelor cu
handicap.
D-l Benea Dragoş preşedinte Deci direcţia trebuie să aştepte până în luna iulie.
D-l Braşoveanu Sorin director general DGASPC: Dacă nu solicit nimic
suplimentar să vin în următoarea şedinţă, după ce se aprobă strategia, să vin cu
aceiaşi sumă, numai că în interiorul direcţiei să o regândesc încât să creez suma
necesară.
D-l Huluţă Ghiorghe consilier: Deci, toţi căutăm să nu fie afectată suma alocată
direcţiei. Până în luna iulie se reorganizează direcţia şi atunci se vine cu o rectificare
de buget şi să venim cu ceva în plus.
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D-l Benea Dragoş preşedinte: Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
domnului secretar Milon cu amendamentul domnului consilier Bontaş şi a domnului
consilier Botez, iar de la direcţia buget-finanţe aştept explicaţii pentru că această
problemă a fost ridicată la sfârşitul anului trecut, şi am ajuns în luna februarie să nu
putem omogeniza un punct de vedere. Deci această situaţie putea fi evitată din luna
decembrie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată cu amendamentul
domnului secretar Milon, şi se aprobă în unanimitate.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Vă informez şi rezultatul votului, 25 de voturi pentru,
din 25. Deci domnul Seto Bogdan este reprezentantul Consiliului Judeţean în adunarea
generală a Parcului Industrial HIT Hemeiuş. Supun spre aprobare şi punctul 23 de pe
ordinea de zi prezentat de d-ra director executiv Zară Elena privind modificarea actului
constitutiv al "S.C. PARC INDUSTRIAL"HIT SRL Hemeiuş.
Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea continuării finanţării de la bugetul Consiliului Judeţean Bacău
pentru următorii 3 ani de la încetarea contractului de grant a serviciilor destinate
persoanelor adulte cu handicap dezvoltate prin proiecte PHARE.
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 Diverse şi se dă cuvântul doamnei director executiv Gireadă
Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate, pentru
unele obiective ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
Deci cu avizul favorabil al direcţiei buget-finanţe supun aprobării proiectul de
hotărâre.
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.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Dacă la punctul Diverse mai are cineva intervenţii?
D-ra Arvinte Codruţa consilier: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor
consilieri, aş vrea să vă fac un raport, privind stadiul înfiinţării asociaţiei Zona
Metropolitană Bacău. După cum bine ştiţi eram 18 localităţi împreună cu 16 comune,
Consiliul Judeţean şi Primăria municipiului Bacău. Intre timp comuna Filipeşti a dorit
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asocierea pentru înfiinţarea zonei şi drept dovadă s-a şi adoptat o hotărâre. În prezent
avem 18 hotărâri, de consilii locale. Singurul care nu a dat această hotărâre a fost
municipiul Bacău. Revin cu rugămintea către consilierii PNL inclusiv domnul
Dogaru (care a zis că a votat dar de fapt era împotrivă),vin cu rugămintea de a insista
pe lângă consilierii locali, să pună pe ordinea de zi înfiinţarea acestei zone,
participarea la asociere pentru că vreau să vă spun că anul acesta se va modifica
Legea 351 şi noi nu mai suntem municipiul de rang 1. Vă mulţumesc.
D-l Pocovnicu Constantin consilier: Domnule preşedinte, am primit astăzi în plen o
rugăminte colegială, şi nu vreau să mai amân până la următoarea şedinţă. Am în faţă
Legea 393 privind statutul aleşilor locali, am să o dau domnului Dogaru, şi îi
recomand art.46. Mulţumesc.
D-l Benea Dragoş preşedinte: Ce prevede acest articol?
D-l Pocovnicu Constantin consilier: Se leagă de conduita aleşilor locali, şi are
câteva precizări privind regulile de curtoazie şi disciplină despre discuţiile din consilii
despre expresii înjurioase, ofensatoare şi calomnioase. Mulţumesc.
D-l Dogaru Silvestru consilier: Domnul coleg ţin să spun că nu am încălcat nici una
din acele reguli.
D-l Benea Dragoş preşedinte: D-l Floroiu s-a simţit calomniat, îi părerea dumnealui.
Mulţumim.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Dragoş BENEA
Traian Milon

D.C./N.C./1ex.

28

