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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  30.09.2013, 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.284 din 24.09.2013 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 34, absentând motivat, 
domnul consilier Bostan Ionel Gabriel, domnul consilier Drăgănuţă Constantin şi 
domnul preşedinte Benea Dragoş. 

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel. 
 ♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, 

stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi. Aş începe prin a ura 
domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu la mulţi ani, multă sănătate şi tot ce-şi doreşte  
cu ocazia zilei  de naştere. 

♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Dacă domnul vicepreşedinte a început prin 
a-mi ura la mulţi ani, eu am să vă mulţumesc frumos pentru urările pe care 
dumneavoastră mi le-aţi adresat şi pentru surpriza frumoasă pe care mi-aţi făcut-o şi în 
birou la domnul preşedinte şi aici în sala de şedinţe. Mulţumesc.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: La mulţi ani domnule vicepreşedinte! Domnul 
preşedinte Benea Dragoş este alături de noi în sala cealaltă la videoconferinţă cu primul 
ministru pe situaţii de urgenţă, îşi cere scuze în faţa dumneavoastră şi m-a desemnat pe 
mine să conduc şedinţa consiliului judeţean. Daţi-mi voie să declar deschisă  şedinţa  şi 
să dau citire  ordinii de zi de astăzi  30 septembrie 2013.  

  
1.  Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.08.2013; 

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

Bacău pe anul 2013;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano Catolice 

„Sfântul Nicolae” Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
4. Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes 

local a unor sectoare de drumuri de interes judeţean;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acţiune pentru combaterea 

înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene aflate în administrarea 
Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău pentru iarna 2013 - 2014;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului mediu pentru masa verde de păşune în 
judeţul Bacău, pentru anul 2013;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 
147/2011 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativă Teritorială 
Judeţul Bacău si Unitatea Administrativa Teritoriala Oraş Slanic Moldova in vederea 
finanţării si realizării in comun a Proiectului „SCHI PARC Slanic Moldova";  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee judeţene;  

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea unor obiective de investiţii pe drumurile judeţene;  
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
11.Diverse.  

La punctul „Diverse”  mai avem  câteva proiecte: 
  

 - Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al 
judeţului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea casării. 

 Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

- Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „ZIUA 
STATISTICII”. 

   Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

     - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre judeţul 
Bacău şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului 
Bacău pentru amenajarea spaţiului necesar funcţionării Dispeceratului Integrat I.S.U. 
Bacău - S.A.J. Bacău. 

  Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

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 primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de  27.08.2013 şi se dă cuvântul  doamnei  secretar al judeţului 
Zară Elena Cătălina. 

 
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42 

alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
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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, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei 
ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de  27.08.2013. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 

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

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

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 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 3 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel 

prezintă proiectul de hotărâre  privind  acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano 
Catolice „Sfântul Nicolae” Bacău;  

      
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

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

        
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încadrarea în categoria 
funcţională a drumurilor de interes local a unor sectoare de drumuri de interes judeţean.    

 
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

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

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

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului 
operativ de acţiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile 
judeţene aflate în administrarea Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău pentru 
iarna 2013 - 2014; 

 
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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



 4

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Bună ziua. Domnilor colegi, an de an noi ştim că 
odată la patru sezoane vine iarna. Cu înzăpezirea ne-am confruntat de-a lungul timpului 
şi cu situaţii favorabile că Dumnezeu sau natura, nu ne-a dat destulă zăpadă dar, alteori 
ne-a dat multă zăpadă. Întrebarea mea este următoarea, când nu a fost zăpadă am dat 
bani şi totul a fost bine, când a fost zăpadă am dat bani, şi am stat înzăpeziţi. Întrebare 
punctuală: Domnule preşedinte de şedinţă, dacă la ora actuală s-a ţinut sau nu, licitaţia 
pentru firme, şi pe ce sectoare au câştigat această licitaţie, şi a doua întrebare: dacă se 
întâmplă, absolut întâmplător să fie cam aceleaşi. Mulţumesc pentru răspuns. 

♣ Dl Palea Valentin, director, Serviciul Public Judeţean de Drumuri: Noi anul 
trecut am făcut o licitaţie, un acord cadru pentru patru ani, iar acest acord cadru a 
început în anul 2012 şi se termină în anul 2016. Deci acest acord cadru cuprinde atât 
lucrări de  întreţinere vară, cât şi lucrări de deszăpezire pe parcursul iernii. Deci anul 
acesta avem deja contractul semnat cu aceste societăţi şi suntem asiguraţi din acest 
punct de vedere. Mulţumesc. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule director, poate nu mi-aţi înţeles intervenţia 
sau substratul intervenţiei. Am spus că adesea am rămas înzăpeziţi. Dacă 
dumneavoastră în calitate de coordonator sunteţi mulţumit de prestaţia cu cei care aţi 
făcut contractul. Mulţumesc.  

♣ Dl Palea Valentin, director, Serviciul Public Judeţean de Drumuri: Sincer nu 
înţeleg ce înseamnă adesea, dar sunt foarte mulţumit de prestaţia care au avut-o anul 
trecut. Deci a fost primul an de contract şi contractul a fost semnat pe data de 1 
decembrie pentru că au fost contestaţii la acest contract, iar pe data de 9 decembrie a 
fost prima ninsoare. Deci ei nu prea au avut timp să se pregătească dar cu toate acestea 
am fost şi sunt foarte mulţumit de deszăpezirea pe care au efectuat-o în iarna 2012-
2013. Mulţumesc. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.  

      
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

se aprobă în unanimitate. 
    
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi.  Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului mediu 
pentru masa verde de păşune în judeţul Bacău, pentru anul 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 Marcu Costică, consilier: Stimaţi colegi, domnule preşedinte de şedinţă, 

dacă îmi permiteţi şi dumneavoastră aţi constatat inadvertenţa. Contractul este încheiat 
pe hectar, iar evaluarea preţului mediu e pe tonă. Aici cred că ar trebui specialişti în 
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agricultură, la cât ne mai pricepem şi noi şi vis-a-vis de zonele judeţului, este un preţ 
mediu, o limită inferioară, o limită superioară.  Eu cred că putem să stabilim un preţ fix 
de x lei pe hectar. Părerea  mea este să mai gândim un pic acest preţ mediu pe care îl 
vom stabili. Am stabilit 95 de lei pe  tonă. Nu ştiu dacă este atât de relevant. Cine face 
evaluarea de pe un hectar? Ce cantitate, masă verde poate fi recoltată?! Nu ştiu, mi se 
pare ceva ce nu înţeleg.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. Reprezentantul Direcţiei agricole este în 
sală ? Vă rog. 

♣ Dl Niţă Cristi, consilier, Direcţia Agricolă Bacău. Deci preţul s-a stabilit pe 
baza calculaţiilor institutului de economie agrară şi a devizelor primite de la Ministerul 
Agriculturii în funcţie de zona geografică a judeţului Bacău, de potenţialul agricol şi 
producţia estimată pe hectar. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Deci preţul, am înţeles că a fost publicat din 
20 august, nu au fost nici un fel de contestaţii. Aşadar din punct de vedere al respectării 
legalităţii suntem ok. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Vreau  să completez. Este un preţ de referinţă aşa 
cum a fost şi la grâu dacă vă aduceţi aminte acum câteva luni. Piaţa va fi altfel mai mult 
sau mai puţin, în funcţie de ce va fi. Este un preţ de referinţă la care trebuie să te 
raportezi, exact cum spunea domnul de la Direcţia agricolă pentru că undeva trebuie să 
ai un preţ de referinţă pentru a stabili ce urmează, cât costă fiecare concesiune pe hectar 
şi aşa mai departe. Este un preţ de referinţă şi din punctul meu de vedere nu este 
exagerat de mare, este exact aşa cum trebuie să fie. 

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Deci preţul pe hectar cât va fi? 
♣ Dl Niţă Cristi, consilier, Direcţia Agricolă Bacău: 95 de lei. 
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Pe tonă! Pe hectar cât va fi? Stabiliţi-l acum. 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Este un preţ de referinţă. Am înţeles. Deci 

preţul mediu de referinţă.  
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Discutăm preţul pentru anul care se încheie ? Anul 

agricol s-a încheiat. Văd 2013. Sau pentru 2014?!  
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Păi cum spune aici? 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Aici scrie 2013. 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Păi dacă aşa scrie înseamnă că e bine. Anul  

agricol nu s-a încheiat e până la 31 decembrie anul agricol nu ? Probabil că ei fac 
vânzările în toamnă. Agricultorii  de  obicei culeg roadele şi fac vânzările în toamnă. Şi 
chiar dacă vinde şi în ianuarie sau februarie se referă la preţul din anul 2013 cel aprobat. 
Nu-i aşa domnule reprezentant al Direcţiei agricole, este corect ce am spus? Chiar dacă 
nu sunt specialist în agricultură. 

♣ Dl Niţă Cristi, consilier, Direcţia Agricolă Bacău: Da, este corect. 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: A doua întrebare. Dacă este preţ de referinţă, să se 

scrie aici, în al 3-lea rând de jos, pentru anul 2013 este 95 de lei tonă preţ de referinţă. 
Eu aşa aş zice. Ca să fie cât mai exact, că alt fel se crează multe, multe discuţii. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Faceţi un amendament ? ca să înţeleg eu ? 
Dacă faceţi un amendament trebuie să-l supun aprobării şi să îl luăm ca atare nu-i aşa 
doamna secretar? 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Dacă este preţ de referinţă cum spun specialiştii.  
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Dau cuvântul doamnei Zară Elena, secretar al 

judeţului, pentru a face precizările de rigoare. 
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♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretar al judeţului: După cum a citit şi domnul 
vicepreşedinte din expunerea de motive, în conformitate cu prevederile pct. 4 alin.1 din 
contractele cadru, preţul concesiunii închirieri este de …lei la ha pe an fără a depăşi 
50% din valoarea masei verzi pe ha calculate în funcţie de preţul mediu stabilit de 
consiliul judeţean, ceea ce faceţi astăzi în şedinţă, conform prevederilor art. 62 alin. 2 
din legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Este şi 
ceea ce a zis şi domnul consilier Bondor, deci noi stabilim acum acest preţ de referinţă 
şi fiecare va avea calculaţia finală într-un alt fel. Deci este foarte corect. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: În funcţie de cerere şi ofertă şi de cum 
reacţionează piaţa. 

♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Eu înţeleg cu totul şi cu totul altceva. Nu discutăm 
de producţii realizate şi dacă preţul acesta se raportează la tonă, înseamnă că cineva 
trebuie să cuantifice ce se întâmplă pe suprafaţa respectivă concesionată de un crescător 
de animale. Cred că la asta se referă concesiunea şi tariful acesta. Dacă se raportează la 
tonă înseamnă că trebuie să existe un mecanism pe care Direcţia agricolă îl are la 
dispoziţie ca să poată să măsoare. Asta este una din necunoscutele acestei proceduri. 
Doi. De ce se stabileşte acum acest preţ de referinţă pe 2013, când s-a încheiat perioada 
de păşunat ca să zic aşa, şi chiar de a strâns de pe câmp şi aşa mai departe. Nu ştiu ce  
calcul al impozitului se face, deoarece crescătorii de animale, încheie contracte de 
închiriere sau de concesiune pe păşunea respectivă cu primăriile locale şi stabilesc 
tarifele în momentul când se încheie contractul, nu acum când se închide un ciclu. Şi 
dacă se referă la anul 2013, nu mai rămâne din 2013 nimic de încadrat în acest contract. 
Eu aşa înţeleg lucrurile. La această valoare din punctul meu de vedere, o stabilim 
oarecum arbitrar şi într-o anumită măsură, în necunoştinţă de cauză, crează o presiune a 
cheltuielilor pe care le face ţăranul ăla care îşi vinde produsul pe unde şi-l vinde. Nu ştiu 
dacă eu personal pot să dau votul în direcţia în care tariful acesta nu îmi explică nimic, 
nu-mi justifică nimic, nu-mi crează o imagine asupra influenţelor pe care le creează. 

♣ Dl Niţă Cristi, consilier, Direcţia Agricolă Bacău: Deci ordinul 407 este 
publicat în monitorul oficial din luna iulie. Acesta stabileşte contractul cadru. Aici nu 
este vorba de impozit, ci de redevenţă.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Fiţi mai concret. Mai la obiect. 
♣ Dl Niţă Cristi, consilier, Direcţia Agricolă Bacău: Deci nu este vorba de impozit 

este vorba de o redevenţă plătită de concesionarul terenului respectiv a pajiştii.  
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Domnul Olaru, este ok ? s-a înţeles? 
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Nu-i ok de loc, pentru că eu mă întreb încontinuare 

acum după ce s-a terminat un ciclu, pentru că în primăvară  se coseşte, se face strânsura, 
vara la fel, acuma s-a terminat. Cine-i cuantifică cât a strâns ixulescu de pe hectarele pe 
care le are închiriate, concesionate, ca să-i stabilească şi taxa pe care trebuie să o 
plătească.  

♣ Dl Niţă Cristi, consilier, Direcţia Agricolă Bacău: Deci este o producţie 
estimată, şi un preţ estimat. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Deci nu o cuantifică ca la farmacie! Să pună 
pe cântar. O estimează. 

♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Dar este  95 de lei pe tonă. Dacă era măcar pe 
hectar, un preţ era mai uşor de ştiut. Se uitau în contract şi vedeau exact. 

♣ Dl Niţă Cristi, consilier, Direcţia  Agricolă Bacău: Producţia estimată pe hectar 
este de 15 mii pe kg. 
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♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Deci legea pajiştilor care a fost modificată acum 3 luni 
de zile, completată de acest ordin de ministru prevede ca şi metodologie de calcul, 
pentru hectarul concesionat sau închiriat, ca fiind 50% pe hectar din preţul mediu pe 
tona de masă verde. Ceea ce înseamnă că în cazul unei concesiuni sau închirieri, 
contractele care se vor semna chiar şi de acum încolo, nu vor putea depăşi preţul mediu 
pe hectar 50% din tona de masă verde. Asta înseamnă că dacă are omul un hectar, 
primăria îl concesionează sau îl închiriază în funcţie de regimul lui juridic, va putea 
încasa maximum 50% din aceşti 95 de lei. Asta înseamnă. Deci este un preţ de referinţă. 
De exemplu la vite, se spune în felul următor (pentru că mai este o noţiune) încărcarea 
de animale pe hectar, care specifică faptul că pe un hectar nu poate să fie mai mult de 
0,3 unităţi de vită mare. Deja intrăm în nişte metodologii foarte tehnice. Noi nu avem 
cum să contestăm  aceşti 95 de lei de aici din birou, (haideţi să fim serioşi). Nu avem 
cum. Este pur şi simplu o formalitate. Că este 95 de lei sau 300 de lei, deja este o altă 
discuţie. Este un mecanism prin care se stabileşte preţul mediu de concesiune sau 
închiriere pe hectarul de păşune sau pajişte. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Am înţeles. Mulţumim frumos. 
 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 
prezentată şi se aprobă cu 32 de voturi pentru şi două abţineri respectiv domnul consilier 
Olaru Neculai şi domnul consilier Cautiş Vasile.  

  
◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Bacău nr. 147/2011 privind aprobarea parteneriatului dintre 
Unitatea Administrativa Teritoriala Judeţul Bacău si Unitatea Administrativa Teritoriala 
Oraş Slanic Moldova in vederea finanţării si realizării in comun a Proiectului „SCHI 
PARC Slanic Moldova".   

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

se aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.  Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  îi 

dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta  expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee 
judeţene.   

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel     

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea unor obiective de investiţii pe drumurile judeţene.   
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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 cu unanimitate.  
 
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte 

Floroiu Ionel  prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
trecerii unor bunuri din domeniul public al judeţului Bacău în domeniul privat al 
acestuia, în vederea casării. 
   

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

 
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Am o simplă constatare. În rest proiectul este în 

regulă. S-a omis magazia anexă la depozit. Nu se mai demolează ? Este ceva cu ea ? Să 
nu mai revenim cu altă hotărâre de consiliu. S-a omis ? Sau s-a hotărât altceva cu 
magazia ? CRAB-ul cere şi  trecerea în domeniul privat al magaziei anexă a depozitului 
de sulfat de aluminiu, poziţia 3. Mulţumesc. 

♣ D-na Mitrea Gabriela, director executiv: Din ce ştiu, această magazie a fost 
ridicată în regie proprie de către CRAB şi este în domeniul privat şi deci trebuie să 
rezolve dumnealor să o demoleze.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. Am înţeles. Nu-i la noi. 
♣ D-na Mitrea Gabriela, director executiv: La noi a fost evaluată. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilieri: Domnilor colegi. Am aprobat adeseori astfel de 

formule de casare de bunuri. Am o întrebare simplă ca a unui necunoscător în 
problemele de finanţe şi aşa mai departe. Acestea au avut, (şi chiar dacă ajung la casare) 
o valoare a activului şi pasivului inclusiv terenul. Întrebare: În proprietatea cui este şi 
cine ia uzufructul acestora, după casare ? Mulţumesc. 

♣ D-na Mitrea Gabriela, director executiv: Ce se recuperează după casare, sunt 
sume care se varsă la bugetul de stat. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Prin valorificare… 
♣ D-na Mitrea Gabriela, director executiv: Prin valorificare la fier vechi. Deci ce 

se poate valorifica se valorifică. De fapt aşa spune şi legea. 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Dacă magazia aşa cum spune doamna director 

trebuie rezolvată în sistem privat, atunci de ce proprietarul o trece aici la noi. 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: A adus la cunoştinţa consiliului judeţean. Aşa 

a gândit dumnealui când a făcut referatul. 
 

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

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

Floroiu Ionel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea 
Judeţului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru organizarea şi 
desfăşurarea proiectului „ZIUA STATISTICII”. 

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

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

Floroiu Ionel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contractului de asociere dintre judeţul Bacău şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău pentru amenajarea spaţiului necesar 
funcţionării Dispeceratului Integrat I.S.U. Bacău - S.A.J. 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. 
 

 Nemaifiind alte intervenţii, domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău  din data de 30.09.2013, drept  
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

            Dragoş  BENEA                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                Elena Cătălina ZARĂ  
 
 
 
 
 
 
 

            
           Întocmit 
                 Consilier, Ciulină Nicoleta 
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