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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  23. 08. 2012, în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

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

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare prin Dispoziţia nr.207 din 17.08.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 36 aleşi locali absentând motivat  
domnul consilier Burcă Eugen.    

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

      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 
bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean. Am să dau citire ordinii de zi de 
astăzi  23 august 2012.   

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 25.07.2012; 
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei  ordinare din data de 25.07.2012; 
 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean în 

comisia pentru analiza şi selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru 
tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice 

funcţiei de administrator public al judeţului Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la 

Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale la şarpanta clădirii şcolii speciale „Maria 
Montessori” Bacău”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 
8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea compartimentului de audit public intern în 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, modificarea 
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numărului de personal, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare 
al acesteia;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de îngrijire şi 

asistenţă pentru persoane vârstnice – Răchitoasa, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 
10. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui imobil situat în oraşul 

Comăneşti str. Libertăţii nr. 81 bis,  judeţul Bacău  de la Fundaţia Hope and Homes for 
Children România;   

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 
11. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către judeţul Bacău a donaţiei unor 

imobile situate pe raza  municipiul Oneşti din judeţul Bacău, de la Fundaţia Hope and Homes 
for Children România;   

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 
12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea şi modificarea statului de funcţii al 

Centrului de Servicii Sociale „Alexandra” Oneşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 
13. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a 

drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeş;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 
14. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 

statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în domeniul public al 
judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Judeţean Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acţiune pentru 

combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene pentru iarna 2012-2013;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 

Bacău pe anul 2012; 
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de frecvenţă a cursurilor Şcolii 

Populare de Arte şi Meserii Bacău, pentru anul şcolar 2012 – 2013;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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18. Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care ţine Registrul de evidenţă a 
datoriei publice locale a Judeţului Bacău şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a 
judeţului Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 
19. Diverse. 
- Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 

nr.65/2009 privind aprobarea proiectului: „Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului de 
specialitate (corp A) al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr125/2009. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
Acest proiect a fost introdus la punctul de Diverse întrucât pe data de 28 august a.c. 

urmează vizita reprezentanţilor ministerului în teren şi urmează foarte repede în prima 
decadă a lunii septembrie să semnăm contractul de finanţare pentru ambulatoriu. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

în unanimitate. 
 
♣ Se trece la primele două puncte de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor 

verbale ale şedinţelor extraordinară şi ordinară din data de 25.07.2012 şi se dă cuvântul  
doamnei  secretar  Zară Elena Cătălina. 

 
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului; Potrivit prevederilor art.42 alin.(5) 

coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre 
aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus 
menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare procesele verbale ale 
şedinţelor anterioare ale Consiliului Judeţean Bacău din data de  25.07.2012. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesele verbale ale şedinţelor anterioare. 
Nefiind observaţii, se  supun aprobării procesele verbale ale şedinţelor anterioare şi se 

aprobă în unanimitate. 
              

◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean în comisia pentru analiza şi selectarea solicitărilor de acordare a 
sprijinului financiar pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de 
pregătire în străinătate.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este o hotărâre care funcţionează de mai mult timp la 
Consiliul judeţean, prin care ajutăm acei tineri cu decontarea anumitor cheltuieli, în general 
acele care nu sunt acoperite de acele burse, cheltuielile de transport şi cheltuielile privind 
asigurările. Am avut solicitări de-a lungul anilor, au fost aprobate şi au fost extrem de 
necesare şi oportune acele sume, pentru copii buni ai judeţului Bacău, care au reuşit să 
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acceseze fel de fel de programe de pregătire în străinătate. Vă rog să faceţi propuneri. Sunt 
trei propuneri de consilieri judeţeni pentru această comisie. 

♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Propun pe doamna consilier Marchiş Ana. 
♣ Dl Dascălu Ioan, consilier: Propun pe domnul consilier Cautiş Vasile. 
♣ Dl Năstase Claudiu, vicepreşedinte: Propun pe doamna consilier Marcu Viorica. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, rog 

secretariatul tehnic să completeze buletinele de vot pentru vot secret. 
    

  ◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea criteriilor, 
procedurilor şi atribuţiilor  specifice funcţiei de administrator public al judeţului Bacău;   

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în  unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul d-rei  Ungureanu Ioana şef serviciu la Direcţia resurse umane pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea organigramei şi a statului 
de funcţii la Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
♣Dl Mihăilă Petrică, consilier: Aş face doar o scurtă observaţie şi după aceea am să 

trec la o propunere. Ca structură, ca organigramă, organigrama Serviciului Judeţean de 
Drumuri mi se pare destul de stufoasă ca să mă exprim aşa mai eufemistic, dar, în fine, 
problema principală ar fi eficienţa acestei structuri, dacă anumite posturi, sau dacă anumite 
activităţi se pot cumula cu anumite posturi, eventual posturile să fie mai puţine. Eventual la o 
şedinţă următoare, putem vedea şi noi fişa postului pentru fiecare poziţie. În fine asta este o 
discuţie care o putem face şi la o şedinţă următoare. Dar, repet, aş vrea să accentuez că 
problema principală ar fi eficienţa. Şi ca să fiu mai bine înţeles, am să fac trimitere la o 
situaţie punctuală. În martie am adus în discuţie plenului consiliului judeţean, un memoriu 
semnat de 70-80 de cetăţeni din comunele Corbasca  şi Tătărăşti. Memoriul trăgea un semnal 
de alarmă vis-a-vis de situaţia dezastruoasă a unor sectoare de drumuri pietruite din acea 
zonă, practic impracticabile. Este adevărat, starea lor era accentuată şi de topirile de zăpadă 
după căderile masive din luna februarie a acestui an. Una peste alta, s-ar părea că toamna  
bate la uşă şi  dacă vor veni şi ploile aşteptate de toată lumea, am dori ca situaţia să nu se 
repete. Este adevărat şi  respectând  adevărul, vreau să spun că am observat, că ceva s-a făcut 
în luna mai, dar vreau să vă spun că am trecut de mai multe ori prin zonă şi este insuficient, 
pentru că nu atât lipsa balastului este problema acestor sectoare, acestui segment să-i 
spunem, Tătărăşti Corbasca, până la intrarea în comuna Pânceşti  zic eu, şi specialiştii pe 
care i-am consultat, lipsa profilului şi a şanţurilor pe alocuri, pentru că la cea mai mică ploaie 
oricât de neînsemnată ar fi ea, apa în loc să curgă pe şanţuri, curge pe mijlocul drumului se 
dislocă piatra şi drumul devine impracticabil. Ca o dovadă în acest sens, vreau să vă aduc la 
cunoştinţă  faptul, că sunt sectoare de drumuri pietruite, în special drumuri comunale, (pentru 
că noi drumuri pietruite avem mai puţine este adevărat), sunt sectoare de drumuri pietruite 
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aflate în zone mult mai accidentate decât zona la care mă refer, şi care rezistă mult mai bine 
la ploi, tocmai datorită faptului că au aceste condiţii îndeplinite, profilul şi şanţurile. Asta 
este solicitarea pe care o am, şi aici revin cu eficienţa pe care o face Serviciul Public 
Judeţean de Drumuri, că dacă cumva (şi aici cred că este problema financiară ca peste tot), 
dacă nu avem posibilităţi să contractăm această lucrare pentru întreţinerea acestor drumuri 
pietruite, eu zic că putem să le facem cu asemenea structură de personal, putem să le facem 
în regie proprie astfel încât costurile să ni le putem permite, şi să fim pregătiţi şi noi poate 
odată, înainte de venirea ploilor, înainte de venirea toamnei, a ploilor de toamnă şi a 
căderilor de zăpadă din iarnă. Să fim pregătiţi şi pe aceste sectoare de drumuri pietruite până  
le vom asfalta că poate le vom asfalta. Asta era şi o solicitare şi o rugăminte adresată 
Serviciului Judeţean de Drumuri. Eu cred că acest lucru se poate rezolva. Am observat, tot ca 
o paranteză, asemenea activităţi se fac în doi trei oameni, un şofer, un buldozerist şi cineva 
cu mapa care se plimbă printre ei. Pe anumite sectoare de drum comunal vorbesc. Cu atât 
mai mult, un serviciu judeţean cu o structură de 25 de oameni cred că poate  face faţă acestei 
activităţi în mod foarte rapid şi bine. Mulţumesc.   

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Acum dacă organigrama la 
Serviciul Public Judeţean de Drumuri este stufoasă, intervenţia dumneavoastră este foarte 
încâlcită că nu am înţeles exact ce ne-aţi propus. Aţi atins puţin problema drumurilor 
judeţene şi eficienţa Serviciului Public Judeţean de Drumuri. Cu aceşti oameni care nu sunt 
mulţi la Serviciul Public Judeţean de Drumuri, am reuşit  în toţi aceşti ani să facem investiţii 
de câţi bani am avut şi de câţi bani am reuşit să atragem pe fonduri europene. Şi deşi cam 
toate investiţiile de la Serviciul Public Judeţean de Drumuri au fost contestate fie la caietul 
de sarcini, fie la licitaţii, fie la contractare, fie la execuţie, nu a apărut niciun  fel de problemă 
majoră. Au  fost inclusiv controale ale organelor abilitate începând cu DELAF, DNA şi 
terminând cu Curtea de Conturi. Nu ştiu dacă putem măsura în eficienţă, dar în 
corectitudinea implementării acestor proiecte de-a lungul a 8 ani de când sunt preşedinte al 
Consiliului Judeţean  la Serviciul Public Judeţean de Drumuri s-au întâmplat lucruri normale. 
Nu lucruri remarcabile şi nici lucruri  strigătoare la cer, cu mâna aceasta de oameni pe care o 
aveţi aici. Sunt drumuri judeţene în continuare care sigur că necesită investiţii aşa cum este şi 
cel de la Corbasca, aşa cum este şi cel de la Tătărăşti, aşa cum este şi cel de la Gura Văii, şi 
cum mai este drumul judeţean de la Stănişeşti, dar sunt şi drumuri judeţene care arată şi se 
comportă foarte bine după foarte mulţi ani. Sunt drumuri judeţene, care în câteva zile le vom 
da în circulaţie şi care arată … aş spune impecabil. Vă dau un exemplu DJ 252 atât de hulit şi 
contestat mai ales în lunile martie-aprilie, când interpelaţi dumneavoastră de zor Consiliul 
judeţean. Se apropie şi ziua recepţionării acelui obiectiv şi sper să participaţi la inaugurare, şi 
să vă amintiţi interpelările pe care le aveaţi împreună cu alţi domni în plenul Consiliului 
judeţean. Toate aceste obiective s-au făcut cu oamenii de la Serviciul Public Judeţean de 
Drumuri, nu cu consultanţii şi paraconsultanţii şi nu ştiu ce specialişti angajaţi de Consiliul 
judeţean pe structuri paralele. Deci eu v-am răspuns care este rostul şi menirea şi care sunt 
obiectivele acestui Serviciu Public Judeţean de Drumuri, cu organigrama pe care vedeţi că 
astăzi nu facem chestiuni spectaculoase, ci pur şi simplu îi dăm un consilier juridic pentru că 
trebuie să aibă un consilier juridic, pentru că se derulează atâtea contracte pe acolo, şi în rest 
nu înţeleg ce treabă are drumul de la Corbasca şi Tătărăşti cu salariaţii de la Serviciul Public 
Judeţean de Drumuri!?  Eventual, cu fondurile pe care le are  Consiliul Judeţean, cu felul în 
care reuşim noi să le distribuim, pentru că o să avem bugetul acuş la sfârşitul anului 2012. Eu 
cred că acest Guvern va fi capabil să propună o lege a bugetului până la 1 decembrie, astfel 
încât să discutăm aşa cum este normal bugetul pe 2013 ca să-l discutăm în 2012, şi atunci 
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dacă vom avea resurse vom face drumul la Corbasca, dacă vom avea resurse vom face 
drumul la Gura Văii, dacă nu, nu-l vom face. Împreună am aprobat aici domnule consilier, 
pentru că sunteţi consilier de 7-8 ani aţi aprobat multe bugete ale Consiliului Judeţean cu 
obiectivele de rigoare, noi le-am executat le-am pus în funcţiune, nu sunt probleme majore şi 
asta datorită şi celor de la Serviciul Public Judeţean de Drumuri şi celor de la Serviciul de 
achiziţii publice şi salariaţilor din Consiliul Judeţean. Nu putem să facem altceva  decât 
aprobăm împreună aici în ianuarie al fiecărui an  de 7 sau 8 ani de când sunteţi consilier.  

♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Domnule preşedinte, eu am înţeles din expunerea 
domnului Mihăilă, că ar avea nişte propuneri concrete pentru schimbarea organigramei. Să 
angajăm un buldozerist un escavatorist să facem chestiunile acestea în regie proprie. În 
expozeul dumnealui a atins problema  asta dacă am sesizat eu bine sau nu am sesizat bine! 

♣Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu nu aţi înţeles. 
♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Faceţi domnule Mihăilă propuneri concrete cum putem 

să facem la drumurile judeţene în regie proprie, în condiţiile în care Serviciul Public 
Judeţean de Drumuri se ocupă cu alte probleme, să facem curăţarea şanţurilor, perierea 
şanţurilor şi aşa mai departe. De 8 ani de zile de când sunteţi în consiliul judeţean au mai fost 
asemenea propuneri din partea vreo unui consilier judeţean?! Mie mi se par aberante. 

♣Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnul consilier, oricum nu aş face propuneri  să se 
lucreze cu vreo firmă a vreounui consilier judeţean. Dar  altceva voiam să vă spun. Eu voiam 
să ajut Serviciul Public Judeţean de Drumuri, care printr-o adresă pe care o trimite unuia din 
semnatarii acelui memoriu, adresa nr 15030 din 23 aprilie 2012, spune aşa: citez: Serviciul 
Public Judeţean de Drumuri va efectua în acest an lucrări de întreţinere. Deci nu voiam să 
ne facem de râs noi în general, ca şi consilieri judeţeni, ca şi Consiliu judeţean când mergem 
în teritoriu. Uitaţi aici am adresa pe care mi-a remis-o  semnatarul memoriului! Da? Mi-a 
spus: domnule mi-aţi trimis o adresă semnată de domnul director Palea, domnul inginer 
Panican şi domnul inspector de specialitate inginer Costel Asofiei în care spuneţi că faceţi 
lucrările. De ce nu faceţi? Despre asta este vorba domnule Floroiu! Dacă dumneavoastră nu 
mergeţi în teritoriu şi nu prea discutaţi cu oamenii, este altceva. Eu discut cu oamenii care 
chiar ne semnalează anumite probleme. Asta este diferenţa între noi. Mulţumesc. 

♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Diferenţa între noi este alta domnule Mihăilă! 
Dumneavoastră vă place să vorbiţi şi mie îmi place să fiu la subiect concret. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mi-am dat seama. Mi-a luat cinci minute ca să mă 
prind. Domnul Mihăilă este într-o nouă campanie de legitimare în interiorul partidului. Am 
înţeles care este problema. 

♣ Dl Cautiş Vasile consilier: Cred că este un preludiu, cum spunea şi domnul 
preşedinte, la bugetul consiliului judeţean care nu peste mult timp îl vom discuta, îl vom 
dezbate. Este bine că îl interesează în momentul de faţă. Dar tema în ordinea de zi este cu 
totul alta. Este vorba de organigrama de la Seviciul Public Judeţean de Drumuri. Eu ca 
profesor de matematică am analizat din punct de vedere statistic. Al eficienţei probabil mai 
puţin, că nici nu mă pricep. Văd aici  26 de persoane de conducere şi 210 persoane de 
execuţie. Mi se pare o structură  foarte bine echilibrată. Asta ar veni dacă facem un calcul, la 
un şef ar fi 10 subalterni. De asemenea m-am dus şi pe compartimente care sunt foarte, 
foarte, multe şi cred că asigură întreaga paletă de activitate a acestei societăţi dar şi acolo la 
fel, există o anumită echilibrare pe compartimente. Deci acesta este subiectul nostru de 
discuţie din punct de vedere statistic. Sunt de acord că trebuie analizată şi eficienţa, dar eu 
zic, cu altă ocazie, să analizăm  acest lucru. Voi susţine în totalitate acest proiect de hotărâre. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru domnul consilier ca să nu fie nici un fel de 
dubiu, în fiecare zi de luni până vineri de la 8,00 la 16,00 mergeţi şi studiaţi fişa postului la 
Serviciul Public Judeţean de Drumuri la orice post doriţi dumneavoastră şi nu mai veniţi în 
Consiliul judeţean să spuneţi că trebuie să dezbatem fişa postului la fiecare salariat de la 
Serviciul Public Judeţean de Drumuri. Puteţi merge acolo, consultaţi, că de aceea sunteţi 
consilier judeţean! 

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

se aprobă în  unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul d-rei  Ungureanu Ioana şef serviciu la Direcţia resurse umane pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind   aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;  

  
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în  unanimitate. 
       
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul doamnei director Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Reparaţii capitale la şarpanta clădirii şcolii speciale „Maria Montessori” Bacău”;  

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Deoarece sunt membră în Consiliul de Administraţie 

a acestei unităţi şcolare, m-am deplasat ieri la şcoala specială, am stat de vorbă cu directorul 
unităţii cu administratorul şi am vizitat unitatea. Am constatat că la ultimul etaj al acestei 
unităţi şcolare în mai multe săli de clasă plouă, ceea ce confirmă necesitatea acestei lucrări 
cât mai urgent, deoarece copii încep activitatea în următoarele săptămâni. Totodată am 
vizitat şcoala şi am constatat că şi personalul auxiliar era în şcoală, se lucra la finalizarea 
igienizării şcolii şi au asigurat că până la 1 septembrie, vor face toate eforturile pentru ca 
igienizarea şcolii să fie terminată, pentru ca activitatea şcolară să înceapă în condiţii 
corespunzătoare. Este absolut necesară această investiţie deoarece se degradează nu numai 
acoperişul, ci şi pereţii acestei unităţi de învăţământ. Mulţumesc. 

♣Dl Cautiş Vasile, consilier: O bună parte din problemele pe care aveam de gând să 
le prezint, le-a prezentat doamna consilier Marchiş. Susţin problemele grele cu care se 
confruntă elevii şi cadrele didactice din acea şcoală. Eu în vară am văzut înainte de  furtuna 
care a fost şi,  într-adevăr, şcoala necesită investiţii. Susţin întru totul acest proiect de 
hotărâre pentru că este absolut necesar să se facă reparaţiile necesare pentru această unitate 
de învăţământ Maria Montesori.  

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

unanimitate. 
  



 8

◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi, şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 
cuvântul domnului director al DGASPC Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea compartimentului de audit public intern în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, modificarea 
numărului de personal, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare 
al acesteia;  

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
♣ Dl Drăgănuţă Constatin, consilier : Întrebarea a fost pusă şi la comisie. L-aş 

întreba din nou pe domnul director, dacă consideră că numărul de 3 auditori publici nu este 
cam mare. Consider că numărul de 3 auditori pentru activitatea pe care o aveţi 
dumneavoastră, este destul de mare şi cred că ar fi suficienţi 2 auditori publici în primul an, 
şi dacă dumneavoastră ne propuneţi sau au activitate  foarte  intensă în cadrul societăţii,  
atunci putem să modificăm sau să suplimentăm la anul. Eu cred că sunt suficienţi doi auditori 
ţinând cont de mărime, de grad pentru activităţile pe care le deţineţi dumneavoastră.  

♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC : Nu suntem obligaţi să ocupăm toate cele 
trei posturi. Trebuie să vedem exact. Aici este şi regulamentul. Este vorba de un audit social 
şi economic şi din punct de vedere juridic.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi nu staţi, staţi, se pleacă de la ideea dacă se ocupă 
toate trei. Nu ăsta este răspunsul să vedem dacă le ocupăm. Întrebarea era dacă nu sunt prea 
mulţi trei auditori pentru DGASPC.!  Plecând de la ideia că se ocupă toate posturile. 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC : Asta a fost recomandarea Camerei de 
conturi. 

♣ Dl Drăgănuţă Constatin, consilier : Recomandarea a fost să avem audit public nu 
să avem un anumit număr. Sunt societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe mai 
multe judeţe în care au un singur auditor. Chiar nu am auzit de compartimente de audit intern 
de 3-4 persoane. Dacă dumneavoastră ştiţi ?! 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC : Este vorba de trei posturi.  
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă cu 32 de voturi “pentru” un vot „împotrivă” respectiv domnul consilier Ganea şi 
trei „abţineri” respectiv domnul consilier Mihăilă Petrică domnul consilier Drăgănuţă 
Constantin şi domnul consilier Enăşoae Petru.  

 
   ◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi, şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnuli director al DGASPC pentru a prezenta modificarea statului de funcţii al 
Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice – Răchitoasa, din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău;     

   
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Dacă îmi daţi voie, câte persoane adăposteşte acest 

centru pe cele două compartimente ? câţi sunt ? 
♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC:  Vă referiţi la beneficiari ? Într-un 

compartiment sunt 48 şi în celălalt 52. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Despre importanţa Centrului de la Răchitoasa  nu poate 

fi pusă în discuţie că este sau nu importantă. Eu vreau să abordez două probleme : În primul 
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rând am să pun două întrebări. De unde îşi recrutează persoanele fizice beneficiare a 
serviciilor centrului, adică persoanele în vârstă şi persoanele cu handicap. Nota bene La 
persoanele cu handicap dacă sunt cele care au certificat de handicap de gradul 1, cu însoţitor  
şi dacă sunt cele cu afecţiuni psihice, sau sunt selectate cele cu afecţiuni neuromotorii adică 
greu deplasabil  care nu se mişcă şi aşa mai departe. Aş vrea să aflu primul răspuns şi vine 
următoarea întrebare.  

♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC: Da. Există o comisie de internare  care 
evaluează dosarele primite în cursul lunii în ultima zi lucrătoare a lunii respective la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a cărui preşedinte este directorul general 
adjunct cu probleme de adulţi. Şi în baza unei evaluări şi a unor criterii şi punctaj se 
stabileşte în funcţie de locurile disponibile  internarea în acest serviciu. Se face o evaluare 
amănunţită a celor cu afecţiuni neuromotorii. Sunt persoane cu certificat de încadrare în grad 
de  handicap. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Dacă aşa stau treburile, uitându-mă aici în 
compartimentul personal vârstnic cu handicap, aveţi în statul de funcţii un medic cu normă 
întreagă să înţeleg, care aveţi şi la compartimentul cu persoane în vârstă, aveţi un kineto-
terapeut principal cu jumătate de normă şi mai aveţi un maseor cu jumătate de normă.  Din 
experienţă proprie, ca medic care am făcut recuperare în timpul desfăşurării activităţii mele, 
credeţi că pentru persoanele care le aveţi cu deficienţe neuromotorii greu deplasabili care au 
foarte multe probleme organice, este suficient un kinetoterapeut cu 4 ore, sau cum îl angajaţi 
4 ore aici şi 4 ore la adulţi? Deci acelaşi kinetoterapeut lucrează jumătate de normă aici şi 
jumătae de normă dincolo. Acelaşi lucru şi cu maseorul ? Daţi-mi voie să vă spun ca un om 
cu experienţă, că din punctul meu de vedere este total insuficient. Ne facem numai că facem 
treabă sau mai exact spus, ne facem numai că plătim munca acelui om specialist 
chinetoterapeut şi maseor pentru că eficienţa sa şi vă fac demonstraţii câte doriţi, nu se poate 
evidenţia printr-un progres al persoanei din punct de vedere al capacităţii lui funcţionale cu 
această cantitate de muncă. Din acest punct de vedere v-aş sugera şi vă cer întregului 
consiliu, să încadrăm cu normă întreagă câte un personal calificat kinetoterapeut şi maseor 
pentru că bătrânul care este acolo şi el are deficienţe din simplul motiv că este hipomobil, 
adică se mobilizează foarte puţin. Doi. Ca să-ţi menţii masa musculară, să-şi menţii 
articulaţiile în funcţie, trebuie să faci mişcare. Ori în cadrul centrului acolo, omul acela nu se 
duce cum se duce orice bătrân de aici de la IRAV la piaţa centrală sau în celălalt capăt pe jos, 
nu are obiect pentru ce să se deplaseze şi atunci stă mai mult în pat, sau stă pe o bancă 
atrofiindu-se toate aceste structuri făcându-l din ce în ce mai mult dependent de pat sau din 
ce în ce  mai invalid. De aceea domnule preşedinte v-aş propune să modificăm şi să 
suplimentăm organigrama cu normă întreagă pentru motivele sus expuse. Mulţumesc. 

♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC : Sigur că ar fi bine, nu ideal pentru că 
ştim bine cum stăm cu numărul de posturi şi eu trebuie să mă încadrez în numărul existent 
pentru că este bugetat. Ar fi bine acest lucru. Noi am suplimentat serviciile aşa este din 
organigramă, dar am suplimentat aceste servicii de recuperare prin parteneriat şi colaborare 
cu organizaţii nonguvernamentale care se deplasează şi sunt în zonă, mă refer la Fundaţia de 
Sprijin Comunitar şi completează practic serviciile  pe care noi ar trebui să le oferim acolo. 

♣ Dl Marcu Costică, consilier : Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi. Şi la 
proiectele anterioare şi acum, constat un singur lucru şi aş vrea să şi propun. Nu pun în 
discuţie maturitatea cu care domnul director Braşoveanu conduce această direcţie. Dar vin cu 
o singură propunere. Aş ruga personalul tehnic de specialitate care lucrează la aceste 
organigrame să ne ajute pe noi consilierii să punem în balanţă  statul de funcţii vechi, ceea ce 
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propune, per total personal să ne putem da seama cum este şi la centrul de la Răchitoasa. A 
majorat personalul nu l-a majorat, în câteva minute deja am luat act de această hotărâre de 
aceste documente, şi  ne ajută foarte mult să urmărim fiecare funcţie evoluţia acestei funcţii, 
creşte, descreşte, o elimină, dispare, o diminuează, majorează mai jos, urmărm şi efortul 
personalului unde este necesar. Asta este singura observaţie, v-aş ruga dacă ne puteţi ajuta pe 
viitor să valorificăm aceste documente şi ne ajută şi pe noi într-un timp cât mai scurt să luam 
act de propunerile care ni se pun în mapă. Vă mulţumesc.   

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier:  Domnule preşedinte aş avea şi eu o completare. Mi 
se pare propunerea şi tot ce a spus domnul doctor sunt foarte bine întemeiate, susţin 
întrutotul tot ceea ce a spus domnul doctor Ichim şi de aceea propun o diminuare de la audit 
şi să facem aşa cum a spus domnul doctor cu normă întreagă acolo la Răchitoasa, având în 
vedere specificul activităţii de la Răchitoasa. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt două structuri diferite domnul consilier. 
Susţineţi la vot şi lăsaţi propunerile astea rupte de realism şi de realitate. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul 

domnului consilier Ichim  şi se aprobă în unanimitate. 
 
 ◄Se trece la punctul 10 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului director Braşoveanu Sorin director DGASPC pentru a  prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  acceptarea donaţiei unui imobil situat 
în oraşul Comăneşti str. Libertăţii nr. 81 bis,  judeţul Bacău  de la Fundaţia Hope and Homes 
for Children România;   

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate.      
 
◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului director Braşoveanu Sorin director DGASPC pentru a  prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  acceptarea de către judeţul Bacău a 
donaţiei unor imobile situate pe raza  municipiul Oneşti din judeţul Bacău, de la Fundaţia 
Hope and Homes for Children România.   
 

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

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

      
 ◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi, şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului director Braşoveanu Sorin director DGASPC pentru a  prezenta  
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reorganizarea şi modificarea statului de 
funcţii al Centrului de Servicii Sociale „Alexandra” Oneşti din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
  ◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  emiterea avizului pentru 
tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeş.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
  

  ◄ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil 
din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău în 
domeniul public al judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Judeţean Bacău.   

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
    
◄ Se trece la punctul 15 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului Palea Valentin director Serviciul Public Judeţean de Drumuri pentru a 
prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operativ de 
acţiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene pentru iarna 
2012-2013.  

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
    
◄ Se trece la punctul 16 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2012. 

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vreau să vă 

mulţumesc în calitatea mea de preşedinte al consiliului de administraţie şi să vă informez că 
lucrările pentru reabilitarea secţiei de urologie sunt în plină desfăşurare. Ne mai trebuiesc 
câteva fonduri pentru ca să terminăm, şi vă invit pe toţi, după ce terminăm  această lucrare, 
să vă arătăm de ce suntem în stare şi ce fel de saloane sau  spaţii unde se internează bolnavii 
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le-am putut face şi care corespund cerinţelor moderne. Încă odată vă mulţumesc pentru 
înţelegerea de care daţi dovadă. 

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

  
         ◄ Se trece la punctul  17 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta  expunerea de motive 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor de frecvenţă a cursurilor Şcolii Populare de 
Arte şi Meserii Bacău, pentru anul şcolar 2012 – 2013.  
 

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

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Stimaţi colegi, aş vrea să apreciez că este singura 
unitate din judeţ în care din fonduri proprii îşi asigură autofinanţarea. Ridic această problemă 
ca aspect pozitiv. Poate că ar trebui ca şi alte unităţi să ia exemplu, atunci când cer fonduri 
suplimentare pentru acoperirea unor cheltuieli să îmbunătăţească managementul care se află 
la aceste unităţi. Deci este singura unitate şcolară din judeţ care din fonduri proprii îşi asigură 
existenţa ca să zic aşa. Să fim mai reţinuţi atunci când este vorba de suplimentări de fonduri 
şi o analiză mai atentă şi din partea consiliului judeţean, dar mă refer şi la celelalte instituţii 
publice, pentru a putea să ne desfăşurăm activitatea mai bine dar cu raţiune mai multă. Vă 
mulţumesc. 

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

se aprobă în unanimitate. 
   
◄Se trece la punctul 18 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  numirea persoanei care ţine 
Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a Judeţului Bacău şi Registrul de evidenţă a 
garanţiilor locale a judeţului Bacău;  
 

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

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

◄Se trece la punctul 1 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Bacău nr.65/2009 privind aprobarea proiectului: „Reabilitarea şi modernizarea 
ambulatoriului de specialitate (corp A) al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”, finanţat 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Bacău nr. 125/2009. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt intervenţii la punctul de Diverse? 

          ♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Domnule preşedinte, domnilor consilieri, Societatea 
de Ştiinţe Istorice filiala Bacău, a solicitat printr-o adresă consiliului judeţean şi respectiv 
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comisiei de educaţie şi cultură, acordarea diplomei de merit domnului profesor Ioan Mitrea 
la împlinirea vârstei de 75 de ani. Noi am luat în discuţie această solicitare în şedinţa de ieri, 
şi am aprobat favorabil această solicitare deoarece, domnul profesor are o activitate didactică 
şi ştiinţifică deosebit de bogată de-a lungul întregii activităţi. A fost profesor la licee de 
prestigiu din judeţ, a fost şi decan al Facultăţii de istorie-geografie institutul pedagogic 
Bacău, iar activitatea dânsului se concretizează printr-o serie de rezultate deosebite, dintre 
care aş aminti doar faptul că are 20 de cărţi publicate în calitate de autor sau coautor şi peste 
350 de studii şi articole de specialitate publicate în reviste din ţară şi străinătate. Sigur că 
activitatea este mult mai bogată. Noi am aprobat favorabil această solicitare şi dorim ca în 
şedinţa de consiliu din luna viitoare să venim cu un proiect de hotărâre pentru acordarea 
diplomei de merit.   

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da o să rog comisia de specialitate să studieze această 
propunere. 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Câteva lucruri aş dori să aduc la acest capitol. În primul 
rând vreau să aduc mulţumiri în nume personal, şi dacă îmi permiteţi şi în numele tuturor 
colegilor, mulţumirile noastre pentru redacţia „revistei Ateneu” deoarece periodic (este 
adevărat că este revista consiliului judeţean), are grijă să ne pună pe masa de lucru câte un 
exemplar. Pentru aceasta le mulţumesc sincer şi dacă îmi permiteţi şi în numele 
dumneavoastră. Dar aici aş vrea să fac o paranteză, este în urma unui semnal de alarmă după 
ce am avut o discuţie cu un om de cultură mai bine zis, unde tot redacţia face apel către noi, 
să studiem această revistă şi un lucru elementar măcar să le luăm de pe masă  şi să le punem 
în mapa noastră de lucru sau în biblioteca noastră personală. O a doua chestiune. Vreau să 
abordez o problemă de logistică, de organizare. Fiind şi la început de legislatură, fiind şi în 
perioada în care se fac studii privind bugetul pe anul 2013, aş veni cu două propuneri. 
Gândesc că ar trebui să analizăm cu mai multă atenţie, şi mă adresez compartimentelor de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean, să analizeze şi îndemnizaţia noastră privind 
activitatea în calitate de consilier. Astăzi această indemnizaţie care se acordă fiecărui 
consilier, mi se pare totuşi, mică, în raport cu sarcinile şi cu problemele care stau în faţa unui 
consilier judeţean. A doua problemă, cred că ar fi bine ca specialiştii care se apleacă asupra 
bugetului pentru anul 2013 să prevadă şi fonduri pentru pregătirea profesională, 
administrativă a consilierilor prin frecventarea în mod gratuit a unor cursuri finalizate cu 
examene şi chiar şi cu acordarea unor certificate. Astfel, ar creşte calitatea activităţii noastre 
în Consiliul judeţean. Ultima chestiune care aş vrea să o prezint, în faţa dumneavoastră. Nu 
peste mult timp se va deschide noul an şcolar 2012-2013 şi cred că aici este momentul ca şi 
noi consilierii judeţeni prin persoana preşedintelui Consiliului judeţean, să transmitem un 
mesaj şi să arătăm preocupările pe care le are Consiliul judeţean faţă de învăţământul din 
judeţul Bacău, indiferent că unele şcoli sunt în subordinea  noastră sunt în directa arie de 
activitate  a Consiliului judeţean, sau nu. Deci să fie mesajul consilierilor judeţeni cu privire 
la  grija care o avem, faţă de şcoală să le urăm să fie un an şcolar mai bun, cu rezultate mai 
bune şi la bacalaureat, mult mai bune faţă de anii trecuţi. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da am reţinut propunerile.  Dau cuvântul domnului 
vicepreşedinte Brăneanu. 

♣Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Am o scurtă intervenţie. La începutul 
anului, Consiliul judeţean a aprobat realizarea unei statui a lui Alexandru Lăpuşneanu care 
trebuie să o donăm oraşului Cricova în cadrul proiectului „Aleea Domnitorilor” într-un 
proiect de colaborare româno-moldovean. Vreau să vă informez că această statuie a fost 
realizată, iar săptămâna viitoare ea va fi donată oraşului Cricova, pentru a face parte din acel 
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proiect „Aleea Domnitorilor”. De fapt acest proiect are semnificaţia la ceea ce înseamnă 200 
de ani de la răpirea Basarabiei de către Rusia Ţaristă aşa numitul Raptul Basarabiei. De 
aceea vreau să vă informez că acest proiect consiliul judeţean l-a dus la îndeplinire.  

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să faceţi o delegaţie şi cu consilierii judeţeni. 
♣Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Da, da. Săptămâna viitoare. 
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Preşedinţii de comisie cred eu că ar trebui să participe. 

Să ducă statuia. Da deci domnul Brăneanu vă împutericeşte să faceţi o delegaţie de 3-5 
consilieri care să participaţi la acest eveniment important. 

 Am să vă anunţ rezultatul votului de la punctul 3 de pe ordinea de zi. Deci domnul 
consilier Cautiş Vasile 35 de voturi „pentru”. 

Doamna consilier Marchiş Ana 34 de voturi „pentru”. 
Doamna consilier Marcu Viorica 32 de voturi „pentru”. 
Aceasta este comisia pentru  analiza şi selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului 

financiar pentru tinerii studenţi. 
  Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 23.08.2012 drept  pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 

             PREŞEDINTE,           
          Dragoş  BENEA                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI      
                                                                                  Elena Cătălina  ZARĂ  
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                Întocmit, 
                                                                                                                             Consilier Ciulina Nicoleta 
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