CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 30 octombrie 2004, 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. 218 din
21.10.2004 a preşedintelui Consiliului judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă
publică prin presa locală şi afişare.
La şedinţă din totalul de 37 de consilieri în funcţie, sunt prezenţi 34 de
consilieri, absentând motivat domnii consilieri: Iancu Dan, Mihăilă Petrică şi
Bondor Silviu.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş .
Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă spre aprobare următorul proiect al
ordinei de zi, cu menţiunea că s-a propus ca punctul 9 de pe ordinea de zi să fie
amânat pentru şedinţa din luna noiembrie 2004:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării unui mandat
de consilier judeţean.
2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
judeţean.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de
Acorduri Unice.
4. Proiect de hotărâre privind eliberarea Certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra unui teren aparţinând
S.C. „DRUMURI” S.R.L. Bacău.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Bacău
şi al bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de repartizare a
cotei de 15% din sumele defalcate din impozitul pe venit alocate
de Consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale.
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea
Consiliului judeţean nr.121/21.11.2003 cu privire la componenţa
Comisiei de evaluare a proiectelor culturale.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din
domeniul public al judeţului Bacău şi din administrarea
Consiliului Local Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău,
în scopul înfiinţării Serviciului public de evidenţă a persoanei.
9. Proiect de hotărâre privind acordul de trecere a unui imobil
din domeniul
public
al
statului
şi
administrarea
A.V.A.S.
în domeniul public al judeţului şi administrarea
Consiliului judeţean Bacău.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare
al
aparatului propriu de
specialitate al Consiliului judeţean Bacău.
11. Proiect de hotărâre privind participarea funcţionarilor
publici din aparatul propriu de specialitate şi a persoanelor
alese în funcţiile de demnitate publică din cadrul Consiliului
judeţean Bacău la cursurile de formare profesională.
12. Proiect de hotărâre privind
modificarea
statelor
de
funcţii
la unele instituţii publice de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului judeţean Bacău.
13. Proiect de hotărâre
privind
modificarea
statului
funcţii al aparatului propriu al Consiliului judeţean Bacău.

de

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurilor
de realizare a proiectului "SCHI PARC Slănic Moldova" şi a
finanţării Studiului de fezabilitate aferent.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului
judeţean Bacău (Partener) cu Consiliul local al oraşului
Tg. Ocna (Solicitant) în vederea realizării proiectului
"Dezvoltarea infrastructurii pentru valorificarea şi promovarea
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potenţialului turistic
al
Tg. Ocna - judeţul Bacău".

staţiunii

de

interes

naţional

16. Proiect de hotărâre
privind
modificarea
anexei
la
Hotărârea Consiliului judeţean nr.86/11.10.2004 privind
solicitarea transmiterii suprafeţelor rutiere aeronautice şi ale
terenurilor aferente zonelor de siguranţă ale Aeroportului Bacău,
în domeniul public al judeţului Bacău - R.A. AEROPORTUL Bacău.
17. Raport privind activitatea
desfăşurată
Bibliotecii judeţene " C. Sturdza " Bacău.

de conducerea

18. Diverse.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la ordinea de zi
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
Înainte de a se trece la primul punct din ordinea de zi domnul consilier Palăr
Ionel anunţă înscrierea domnilor consilieri Dogaru Silvestru, Lache Ion, Palăr Ionel
la Partidul Naţional Liberal, foşti membri ai Partidului Umanist Român.
În continuare, se trece la primul punct din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului secretar general Traian Milon, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării unui mandat de consilier
judeţean.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului secretar general Traian Milon, pentru a prezenta proiectul de hotărâre
privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
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D-l Milon Traian, secretar general:
Având în vedere prevederile art.797
din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a Consiliilor locale, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea
nr.673/2002 şi ale art.23 din Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Bacău
nr.105/2003 privind modificarea Hotărârii nr.50/2001 de adoptare a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Bacău, urmare
a constatării vacantării unui post de consilier judeţean, este necesar, potrivit legii,
să fie validat următorul consilier de pe lista Partidului Naţional Liberal, în persoana
domnului Jugănaru Mircea, supleant pe lista acestui partid la alegerile locale din 6
iunie 2004. Acest lucru trebuie constatat şi de Comisia de validare care a fost
aleasă la începutul mandatului acestui consiliu. Eu am pregătit materialele şi este
necesar să mă retrag cu comisia de validare pentru a constata acest lucru şi a
semna procesul verbal.
În continuare, se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Gireadă Cornelia, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Acorduri Unice.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare domnul secretar general Traian Milon prezintă Raportul
Comisiei de validare a Consiliului judeţean.
Milon Traian, secretar general: Comisia de validare a Consiliului judeţean a
luat cunoştinţă de faptul că a rămas vacant locul de consilier judeţean în care a
fost ales la data de 6 iunie 2004 domnul Şoşu Constantin, ca urmare a demisiei.
Comisia constată că potrivit prevederilor art. 977 din Ordonanţa Guvernului nr. 35,
modificată prin Legea nr. 673, precum şi ale Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului judeţean, Partidul Naţional Liberal a comunicat în scris că
domnul Jugănaru Mircea, următorul supleant pe lista partidului respectiv este
membru al acestui partid. Comisia de validare a verificat dosarul privind alegerile
locale din data de 6 iunie 2004 pentru Consiliul judeţean Bacău şi a constatat că
4

domnul Jugănaru Mircea îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi că a fost ales
cu respectarea Legii alegerilor locale nr. 67/2004. Având în vedere cele de mai
sus, propunem validarea mandatului domnului Jugănaru Mircea.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Îl invităm pe domnul consilier Jugănaru
Mircea să depună jurământul.
D-l Jugănaru Mircea, consilier: Subsemnatul Jugănaru Mircea consilier în
Consiliul judeţean Bacău, în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, depun în faţa Consiliului
judeţean Bacău următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să
fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor judeţului Bacău. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
În continuare, se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Gireadă Cornelia, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de
proprietate asupra unui teren aparţinând S.C. „DRUMURI” S.R.L. Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Bacău şi al bugetului
propriu al Consiliului Judeţean Bacău.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor de repartizare a cotei de 15% din
sumele defalcate din impozitul pe venit alocate de Consiliul judeţean pentru
echilibrarea bugetelor locale.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului judeţean
nr.121/21.11.2003 cu privire la componenţa Comisiei de evaluare a proiectelor
culturale.
D-l Mitocariu Victor, vicepreşedinte: Noi am introdus această regulă de
evaluare a proiectelor culturale încă de anul trecut. Atribuţiile Comisiei care a fost
adusă azi în discuţie nu trebuie să se confunde cu atribuţiile Comisiei de cultură,
care funcţionează în cadrul structurii noastre. Introducându-se de anul trecut a
fost firesc ca pentru început să se ivească şi unele indecizii, să spunem, în
evaluarea acestor proiecte. Noi la această dată am făcut o distincţie netă, astfel
încât toate instituţiile care se află sub autoritatea Consiliului judeţean să-şi
prezinte programele culturale pentru anul viitor. Le spun programe şi nu proiecte
datorită diferenţei dintre activitatea culturală, a cărei atribut de bază este
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unicitatea, proiectul cultural care este o sumă de activităţi culturale şi programul
cultural care este o sumă de proiecte. Prin urmare, instituţiile de cultură au
înaintat către noi programele culturale pentru anul următor. Acestea sunt
programe minimale. Programul minimal este acel program care este în stare să
valideze instituţia, ca instituţie culturală. Dar, în afară de acest program cultural
minimal pentru care există un contract al directorului cu instituţia noastră, vin
foarte multe proiecte ale O.N.G.-urilor, ale terţilor şi chiar ale instituţiilor culturale
dincolo de acest program minimal. Şi atunci pentru a se introduce ordine în
această multitudine de solicitări s-a intervenit cu această hotărâre. Deci, toate
proiectele care vor veni în afara programului minimal, inclusiv ale instituţiilor
noastre de cultură, vor fi trecute prin această comisie spre evaluare, care va
asigura imparţialitate, corectitudine şi mai ales competenţă. Cred că în această
comisie trebuie să fie cineva din partea Direcţiei buget-finanţe şi din Serviciul de
organizare a proiectelor. Astfel, după aprobarea bugetului vom vedea ce se aprobă
din programele culturale deja înaintate şi ceea rămâne în afară se va supune spre
aprobare Comisiei ce a intrat astăzi în discuţie. Mai mult decât atât este necesar
să remarc că acele programe se trec prin această comisie şi se prezintă spre
evaluare nu mai târziu de 90 de zile de la prezentarea bugetului.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
D-l Pocovnicu Constantin, consilier: Aş vrea să remarc faptul că vorbim
despre o comisie consultativă şi de aceea propun ca membrii acesteia să facă
parte din fiecare partid reprezentat în Consiliul judeţean. Sunt 5 partide şi 5 locuri
de consilieri judeţeni în această comisie. Nu ştiu dacă este neapărat necesar ca din
această comisie să facă parte cineva din Direcţia buget-finanţe, după cum spunea
domnul vicepreşedinte, pentru că oricum ce trece de această comisie ajunge mai
departe la celelalte Comisii ale Consiliului judeţean. Şi văd rolul acestei comisii
destul de important mai ales prin prisma acestor parteneriate cu O.N.G.-urile, care
reprezintă o activitate tot mai importantă în perspectiva integrării în Uniunea
Europeană. Pe de altă parte comisia cred că va avea rolul să discearnă foarte mult
din avalanşa de proiecte care vor veni spre Consiliul judeţean.
D-l Bontaş Dumitru, consilier: Noi am avut anul trecut o primă experienţă
în domeniul aplicării acestei modalităţi de implicare a asociaţiilor, fundaţiilor, a
organizaţiilor societăţii civile în domeniul proiectelor culturale, pe bază de
parteneriat între Consiliul judeţean, în care includem şi instituţiile de cultură din
structura noastră, şi acele organizaţii care doresc cu adevărat să surprindă
anumite tendinţe, anumite fenomene în cultura şi în sportul judeţean. Ar trebui să
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ne gândim cu atenţie la experienţa de anul trecut şi în anul 2005 să încercăm să
evităm situaţiile din care să rezulte că nu suntem capabili să susţinem o serie
întreagă de propuneri care ar putea să vină din partea asociaţiilor şi organizaţiilor
neguvernamentale. Ar putea să afecteze imaginea publică a Consiliului judeţean
orice ofertă care vine să ne implice cu resurse de care nu dispunem. Anul trecut a
fost o întreagă confruntare între instituţiile noastre de cultură şi această comisie a
Consiliului judeţean pentru că la programele minimale instituţiile noastre nu au
înţeles că ceea ce au făcut în mod tradiţional, în fiecare an, prin calendarul
activităţilor culturale, se limitează la bugetul acela pe care l-au primit la începutul
anului. De exemplu, există o tradiţie în judeţul Bacău să se organizeze „Primăvara
artelor”. Este un proiect de cultură, tradiţional pe care o parte din instituţiile
noastre l-au finanţat din bugetul Consiliului judeţean şi au atras în acelaşi timp
finanţări şi de la alţi parteneri din zonă. Aşa au înţeles instituţiile noastre de
cultură acest parteneriat. Şi au înţeles să liciteze la fondurile pe care le-a precizat
Consiliul judeţean pentru asemenea proiecte. Pe lângă proiectele acestea
tradiţionale, care sunt numeroase, au venit numeroase alte proiecte noi, pe care
noi nu am putut să le adoptăm, pentru că am fi pus în pericol existenţa instituţiilor
noastre. Eu cred că în anul 2005 ar trebui să existe o publicitate în acest sens
pentru a orienta mai bine aceste proiecte către ceea ce fac în mod obişnuit
instituţiile noastre şi în acelaşi timp instituţiile noastre să încerce să modifice câte
ceva din aceste proiecte în aşa fel încât să obţină o performanţă mai mare în ceea
ce priveşte audienţa, vânzarea produsului cultural în judeţul Bacău. Şi abia după
ce s-au clarificat coordonatele unui asemenea parteneriat să începem să colectăm
ofertele şi să intre Comisia de specialitate în funcţiune. Sunt de acord cu
propunerea făcută de domnul consilier Pocovnicu ca fiecare partid să fie
reprezentat, dar eu aş pune şi al 2-lea criteriu cumulativ: fiecare comisie a
Consiliului judeţean să fie reprezentată în această Comisie consultativă.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Având în vedere că propunerea domnului
consilier Bontaş are un element în plus iar pe de altă parte include şi propunerea
domnului consilier Pocovnicu, supun spre aprobare propunerea domnului consilier
Bontaş.
Nemaifiind alte observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu
propunerea domnului consilier Bontaş Dumitru şi se aprobă în unanimitate.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Fiecare partid îşi va desemna câte un
reprezentant, dar şi fiecare comisie va trebui să fie reprezentată.
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D-l Drăgănuţă Constantin, consilier: Aş vrea să fac o menţiune. Am
impresia că sunt 6 partide şi comisia s-a propus a fi formată din 5 membri. Eu
propun ca această comisie să fie constituită din 7 membri pentru că altfel nu sunt
incluse toate partidele.
D-l Chiriac Ioan, consilier: Alianţa D.A. are doar o propunere, deci comisia
poate fi constituită din 5 membri.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Propunerea din partea Partidului Social
Democrat.
D-l Huluţă Ghiorghe, consilier: Din partea grupului Partidului Social
Democrat l-aş propune pe domnul consilier Bontaş.
D-l Bontaş Dumitru, consilier: Eu aş propune din partea Uniunii Naţionale
P.S.D. + P.U.R. pe domnul consilier Enăşoaie Petru pentru că este şi preşedintele
Comisiei de cultură.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Reţinem propunerea pentru domnul
consilier Enăşoaie Petru. Alianţa?
D-l Chiriac Ioan, consilier: Din partea Alianţei Dreptate şi Adevăr
propunem pe domnul consilier Rotaru Ion.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Cei doi consilieri propuşi fac parte din
aceeaşi comisie. Puteţi formula altă propunere, domnule consilier Chiriac?
D-l Chiriac Ioan, consilier: Oricum nu putem realiza acest lucru, ca fiecare
comisie să fie reprezentată şi atunci îl propunem tot pe domnul consilier Rotaru
Ion.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Propunerea din partea Partidului Noua
Generaţie.
D-l Pocovnicu Constantin, consilier: Din partea Partidului Noua Generaţie
o propunem pe doamna consilier Şova-Gâţu Elena.
D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Propunerea din partea Partidului
România Mare este pentru domnişoara consilier Arvinte Codruţa-Claudia.
D-l Mitocariu Victor, vicepreşedinte: Este adevărat că această comisie
consultativă nu ar trebui să aibă în componenţă nici un membru din aparatul
propriu al Consiliului judeţean. Cred totuşi că pentru simplificarea traiectului de
obţinere a fondurilor necesare, putem prinde în componenţa acestei comisii şi o
persoană din cadrul Direcţiei buget-finanţe.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Pentru a putea debloca această situaţie aş
propune ca din această comisie să facă parte şi domnul consilier Tătaru Dan,
membru al Comisiei economice. Sunteţi de acord, domnule consilier?
D-l Tătaru Dan, consilier: Da.
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D-l Milon Traian, secretar general: Propunerile sunt următoarele: domnii
consilieri Enăşoaie Petru, Rotaru Ion şi Tătaru Dan, doamna consilier Şova-Gâţu
Elena, domnişoara consilier Arvinte Codruţa-Claudia.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Fiind vorba de nominalizări este necesar
votul secret. Până pregătim buletinele de vot trecem la punctul 8 din ordinea de zi.
În continuare, se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului secretar general Milon Traian, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al
judeţului Bacău şi din administrarea Consiliului Local Bacău, în domeniul public al
municipiului Bacău, în scopul înfiinţării Serviciului public de evidenţă a persoanei.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
D-ra Arvinte Codruţa-Claudia, consilier: Din partea Comisiei juridice şi cu
acceptul Prefecturii Bacău, având în vedere faptul că nici până la această oră
Consiliul local Bacău nu a răspuns cererii formulate de noi cu privire la schimbul de
spaţii, propunem ca predarea acestui imobil să fie condiţionată explicit, prin
adăugarea unui articol în care să se prevadă asigurarea folosinţei gratuite a
spaţiului destinat serviciilor publice comunitare pe toată durata funcţionării
acestora.
D-l Vintilă Cristian, consilier: Comisia de urbanism propune completarea
acestei hotărâri cu un articol care să prevadă revenirea acestei clădiri la Consiliul
judeţean în cazul în care se schimbă destinaţia acesteia sau în cazul în care
Serviciul de evidenţă a populaţiei revine la Consiliul judeţean ar trebui să se
asigure altă clădire.
D-na Şova-Gâţu Elena, consilier: De ce în materialele care ne-au
prezentate nu ni s-a menţionat adresa domnului primar Stavarache, deşi în
expunerea de motive prezentată de domnul secretar se face referire la această
adresă? A fost un secret?
D-l Milon Traian, secretar: Primăria Bacău a transmis o adresă, dar dintr-o
eroare a solicitat din nou administrarea acestui spaţiu, ceea ce ei deja aveau şi
atunci a trebuit pe ultima sută de metri să le restituim adresa respectivă şi să le
solicităm să refacă adresa prin care să solicite trecerea în domeniul public.
D-l Chiriac Ioan, consilier: Colegii din alianţa Dreptate şi Adevăr suntem de
acord cu primul amendament, dar nu suntem de acord cu al 2-lea amendament
pentru că practic şi aşa spaţiul respectiv este acum în administrarea Consiliului
local, deci trebuie să-l trecem în domeniul public al Consiliului local. Dacă
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acceptăm amendamentul nr. 2 este ca şi cum l-am menţine în administrare. Ceea
ce nu mi se pare corect.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Altfel a fost formulat acest amendament. El
se referă la faptul că destinaţia spaţiului nu trebuie schimbată ulterior.
D-l Chiriac Ioan, consilier: Suntem de acord ca destinaţia să nu fie
schimbată, dar nu suntem de acord că dacă peste 20, 30 de ani nu mai
funcţionează aceste servicii în clădire, clădirea să revină la Consiliul judeţean,
pentru că în acest interval de timp se vor face investiţii în acest spaţiu.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Eu zic că am manifestat destulă înţelegere
pentru deblocarea acestei situaţii şi cred că pentru acordarea acestei clădiri
Consiliul judeţean ar fi meritat şi el ceva în schimb. Cu toate acestea am înţeles să
depăşim această zgârcenie a Consiliului local.
D-l Chiriac Ioan, consilier: Nu ştiu dacă noi am putea să propunem un
asemenea amendament în condiţiile unui transfer de proprietate.
D-l Milon Traian, secretar: În practică asemenea acte normative, începând
cu Hotărârile de Guvern care transferă proprietatea de la nivelul statului la nivelul
administraţiei locale sunt grevate de anumite obligaţii şi nu mai departe Hotărârea
de Guvern prin care noi am primit în proprietate terenul de la Aeroport este
grevată de obligaţia de a asigura în permanenţă servicii pentru Ministerul Apărării
Naţionale. Deci, în practică se pot transmite prin aceste acte administrative bunuri
din domeniul public grevate de asemenea obligaţii. De altfel acest lucru va fi
cuprins şi în protocol care înseamnă predarea-primirea şi înţelegerea dintre părţi,
protocol la care se vor detalia, în afară de hotărâre şi celelalte elemente, şi
consider că este pe lege. Sigur că la un moment dat dacă intervine un litigiu între
noi, s-ar putea să ajungem la instanţă, dar acest lucru nu înseamnă că noi nu
putem să stabilim condiţiile în care transferăm acest bun imobil.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Practic, dăm această clădire pentru
totdeauna, fără să primim nimic în schimb şi fără să i se schimbe destinaţia pe
care am stabilit-o astăzi.
D-l Chiriac Ioan, consilier: În aceste condiţii noi propunem să se voteze
amendament cu amendament.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de
domnişoara consilier Arvinte Codruţa-Claudia şi se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de
domnul consilier Vintilă Cristian şi se aprobă cu majoritate de voturi: 21 de voturi
„pentru” şi 13 abţineri.
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În continuare, se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului secretar general Milon Traian, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind acordul de trecere a unui imobil din domeniul
public
al
statului
şi
administrarea A.V.A.S. în domeniul public al
judeţului şi administrarea Consiliului judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
D-l Drăgănuţă Constantin, consilier: Ce înseamnă o parte din imobil?
D-l Milon Traian, secretar: O parte din imobil înseamnă numai partea care
este destinată A.V.A.S.-ului, cea care a fost ocupată de F.P.S., restul sunt numai
apartamente. Cred că o formulă mulţumitoare ar fi:” Se aprobă solicitarea
transmiterii fără plată a spaţiului aflat în domeniul public al statului şi în
administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public
al judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului judeţean Bacău având datele de
identificare prevăzute în anexă”. În anexă se va scrie adresa, persoana juridică de
la care se transmite imobilul, persoana juridică la care se transmite imobilul şi
suprafeţele.
Nemaifiind alte observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre în forma
propusă de domnul secretar general Milon Traian şi se aprobă în unanimitate.
Între timp sunt distribuite domnilor consilieri judeţeni buletinele de vot
pentru alegerea membrilor Comisiei de evaluare a proiectelor culturale.
În continuare, se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului director Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
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Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului director Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind participarea funcţionarilor publici din aparatul
propriu de specialitate şi a persoanelor alese în funcţiile de demnitate publică din
cadrul Consiliului judeţean Bacău la cursurile de formare profesională.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
D-l Paraschivescu Andrei-Octavian, consilier: Aş avea o propunere şi o
întrebare totodată. Dacă alesul local sau cel care lucrează în Consiliul judeţean
beneficiază de acest curs şi pleacă după ce a absolvit cursul, aş propune ca în
contract să se facă o precizare şi anume: dacă părăseşte instituţia, în funcţie de
banii care s-au alocat pentru plata cursului respectiv, să restituie c/v acestuia.
D-l Milon Traian, secretar: Pentru funcţionarii publici avem o asemenea
prevedere legală prin care ei se obligă contractual să îndeplinească o anumită
durată de serviciu. În ceea ce priveşte aleşii locali ne bazăm pe Statutul aleşilor
locali care va intra în vigoare de la 1 ianuarie dar care nu are prevedere
sancţionatorie din acest punct de vedere, iar reglementarea pe care ne bazăm în
prezent nu are la rândul ei o măsură sancţionatorie. Nu văd cum un demnitar
public va putea fi obligat să stea în postul respectiv.
D-l Bontaş Dumitru, consilier: În legătură cu acest aspect noi am primit
astăzi un Cod european de conduită al aleşilor locali şi regionali şi cred că fiecare
dintre noi vom respecta acest cod pentru că altfel orice încălcare a acestui cod
ne-ar aduce nouă, ca persoane fizice, şi formaţiunilor pe care le reprezentăm un
prejudiciu de imagine. Ne-am face rău singuri dacă ne-am manifesta cu
nehotărâre în legătură cu un mandat câştigat la un moment dat şi pe care îl
schimbăm după cum bate vântul. Eu cred că aleşii noştri rămân în acest consiliu
cel puţin 4 ani. E nevoie de un asemenea program de lucru care să determine
creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor în Consiliul judeţean şi susţin acest
proiect de hotărâre în forma care ne-a fost prezentată.
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Nemaifiind alte observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă
în unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului director Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind modificarea statelor de funcţii la unele instituţii
publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier Vintilă are o întrebare
pentru domnul Bălan, după adoptarea proiectului de hotărâre.
D-l Vintilă Cristian, consilier: Domnule director ştiu că există o Hotărâre
de Guvern prin care instrumentiştii ar beneficia de o mărire de salariu, cam
700.000 lei/lună la salariu. Am înţeles că multe filarmonici din ţară au făcut
această modificare a salariilor. De ce la Bacău nu s-a făcut această modificare?
D-l Bălan Ovidiu, director Filarmonica „Mihail Jora” Bacău: Este vorba de
Hotărârea de Guvern nr. 123 care a apărut în anul 2003 cu aplicabilitate din anul
2004. În acest sens, noi am considerat iniţial că statul de funcţii se modifică
automat în baza noilor reglementări. Nu am depus un material în perioada
respectivă, urmând ca în anul 2004 să facem documentaţia necesară. Am făcut
această documentaţie şi am lăsat materialul la Consiliul judeţean pentru studiu,
astfel încât începând cu anul 2005 să putem beneficia şi noi de această grupă nou
înfiinţată, grupa de artist-instrumentist gradul IA, care implică şi o creştere
salarială. Eu aş dori să las deschis acest capitol, considerând că la această oră
filarmonica băcăuană este apreciată peste tot unde reprezentăm Bacăul şi cultura
muzicală românească. Consider că este necesar să intrăm şi noi în structura
aceasta general apreciată şi general aprobată în sistemul nostru.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim maestrului Ovidiu Bălan şi sunt
convins că toate proiectele de hotărâre care vor veni din partea filarmonicii vor fi
proiecte de hotărâre aprobate cu unanimitate de voturi în aceşti 4 ani.
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D-l Vintilă Cristian, consilier: Aş vrea să fim atenţi să nu fim puşi în
situaţia să plătim salarii retroactive, adică să respectăm prevederile acelei Hotărâri
de Guvern.
În continuare, se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului director Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului
propriu al Consiliului judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei Muraru Camelia, coordonator la Direcţia integrare europeană pentru a
prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
declanşării procedurilor de realizare a proiectului "SCHI PARC Slănic Moldova" şi a
finanţării Studiului de fezabilitate aferent.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 16 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei Muraru Camelia, coordonator la Direcţia integrare europeană pentru a
prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii
Consiliului judeţean Bacău (Partener) cu Consiliul local al oraşului Tg. Ocna
(Solicitant) în vederea realizării proiectului "Dezvoltarea infrastructurii pentru
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valorificarea şi promovarea potenţialului turistic al staţiunii de interes naţional
Tg. Ocna - judeţul Bacău".
După prezentarea expunerii de motive domnul Şilochi Ştefan, primarul
oraşului Tg. Ocna prezintă imagini care vor face obiectul proiectului "Dezvoltarea
infrastructurii pentru valorificarea şi promovarea potenţialului turistic al staţiunii de
interes naţional Tg. Ocna - judeţul Bacău".
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Doresc să-l felicit pe domnul primar pentru
iniţiativa şi prezentarea avută. Şi vreau să precizez că este al 3-lea proiect cu care
judeţul Bacău pe data de 17 decembrie se va prezenta la Piatra-Neamţ la Agenţia
de Dezvoltare Nord-Est. Pe lângă Slănic-Moldova, judeţul Bacău mai are şi un alt
proiect „Centrul expoziţional” Bacău pentru care felicit Primăria municipiului Bacău
pentru iniţiativă şi idee. Cred că vom avea 3 proiecte de care comisia care
analizează toate proiectele din zona nord-est va trebui să ţină seama pentru că par
a fi extrem de importante pentru judeţul Bacău şi sunt extrem de bine
argumentate şi fundamentate.
D-l Olaru Neculai, consilier: Există riscul erodării în continuare a terenului
ocupat de lacul sărat din Tg. Ocna?
D-l Şilochi Ştefan, primar oraş Tg. Ocna: Nu mai sunt astfel de probleme.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nemaifiind alte observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă
în unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 17 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului secretar general Milon Traian, pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind modificarea
anexei
la
Hotărârea Consiliului
judeţean nr.86/11.10.2004 privind solicitarea transmiterii suprafeţelor rutiere
aeronautice şi ale terenurilor aferente zonelor de siguranţă ale Aeroportului Bacău,
în domeniul public al judeţului Bacău - R.A. AEROPORTUL Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
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Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 18 din ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei Tomescu Silvia, director la Biblioteca judeţeană „C. Sturdza” Bacău,
pentru a prezenta rezumatul raportului privind activitatea
desfăşurată de
conducerea Bibliotecii judeţene " C. Sturdza " Bacău.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la raportul prezentat.
D-l Enăşoaie Petru, consilier: Aş vrea să fac o observaţie care se menţine
de foarte mulţi ani şi consider că ar trebui depăşită. Întotdeauna cultura până şi la
ordinea de zi este pe ultimul loc. Eu cred că ar trebui să fie printre primele locuri
întrucât această problemă este foarte importantă şi nu poate fi abordată în situaţii
de final de şedinţă. Ştim cu toţii că la ora actuală cartea a devenit un obiect de
lux. În condiţiile în care populaţia nu mai are posibilitatea să cumpere cărţi, rolul
bibliotecii este foarte important. Aş ruga domnii consilieri să găsească posibilitatea
de fi aprobată o investiţie pentru finalizarea lucrărilor de consolidare pentru
această instituţie.
D-l Mitocariu Victor, vicepreşedinte: Subscriu la cele spuse de domnul
preşedinte al Comisiei de cultură. Şi eu am avut o uşoară mâhnire că acest raport
a fost aşezat ultimul pe ordinea de zi. Evident că nutresc convingerea că nu
aceasta este poziţia Consiliului judeţean faţă de problemele bibliotecii. Ea se află
într-o situaţie paradoxală cu atât mai mult cu cât ea aduce servicii celui mai mare
număr de oameni. Nu în orice instituţie intră zilnic câte 500 de oameni. Vreau să
menţionez că oraşul Bacău nu se integrează în Europa numai cu străzi şi trotuare,
el se integrează şi cu instituţiile de cultură. Şi eu aş dori ca acest provizorat să fie
cu adevărat provizorat şi nu o situaţie mai îndelungată.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Vis a vis de plasarea acestui raport la
punctul 19 de pe ordinea de zi, nu este ceva intenţionat. Este pur şi simplu o
consecinţă a faptului că materialul a ajuns la sfârşitul săptămânii trecute şi ca
atare a ajuns la punctul 19. Nu poate fi vorba de poziţia pe care o are Consiliul
judeţean vis a vis de actul de cultură. Nu am avut intenţia de a înăbuşi anumite
luări de cuvânt în ideea că spre sfârşitul şedinţei consilierii judeţeni sunt obosiţi.
Trecem la punctul de „Diverse” unde avem două puncte ce trebuie discutate.
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La primul punct voi da citire expunerii de motive la proiectul de hotărâre
privind aprobarea cooperării Consiliului judeţean Bacău cu Episcopia Romanului în
vederea realizării şi cofinanţării Proiectului „Lumină şi Recunoştinţă”.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 2 de la „Diverse” şi se dă cuvântul
domnului consilier Floroiu Ionel, preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică, pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
aprobarea cooperării Consiliului judeţean Bacău prin Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică a judeţului Bacău cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Bacău în
vederea realizării Proiectului „Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului în judeţul
Bacău”.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu
privire la expunerea de motive prezentată.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă mai au alte intervenţii la punctul
„Diverse”.
D-l Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, se cunoaşte situaţia critică
a drumurilor judeţene. Mereu s-a spus că nu sunt fonduri şi până la un punct vă
dăm dreptate. Totuşi sunt anumite lucrări a căror costuri sunt destul de reduse şi
cu un impact foarte mare. Mă refer la faptul că în ultima perioadă nu am mai
văzut nici o reprofilare pe drumurile judeţene care sunt de balastru şi nici tăieri de
acostamente. Se apropie perioada de iarnă şi dacă apa va sta pe spaţiul carosabil
degradarea şi a asfaltului şi a drumurilor judeţene va fi mai accentuată. Măcar în
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această perioadă aceste lucrări minime se pot face. Ele nu suportă nişte costuri
foarte mari cu atât mai mult cu cât s-ar găsi întreprinderi mai mici care au un
autogreder să execute aceste lucrări.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim pentru sugestie. Vom analiza
această propunere. Dacă nu mai sunt alte intervenţii voi prezenta situaţia voturilor
exprimate pentru Comisia de selectare a proiectelor culturale. Din 33 de voturi
valabil exprimate: 30 de voturi pentru domnul Enăşoaie Petru, 31 de voturi pentru
domnul Rotaru Ion, 31 de voturi pentru doamna Şova-Gâţu Elena, 33 de voturi
pentru domnişoara Arvinte Codruţa-Claudia şi 33 de voturi pentru domnul Tătaru
Dan.
În încheiere doresc să mulţumesc domnilor consilieri judeţeni pentru faptul
că, deşi suntem în a treia zi de campanie electorală polemicile sau discuţiile pe
marginea politicii nu şi-au găsit locul în şedinţa Consiliului judeţean de astăzi.
Nemaifiind alte probleme, dl. preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare ale Consiliului judeţean Bacău
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
Dragoş Benea
SECRETAR GENERAL,
Traian Milon
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