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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

încheiat astăzi 29 mai 2009, în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

 
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare prin Dispoziţia nr.140 din 27.05.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 29 de consilieri, absentând 
motivat domnii consilieri Pricopie Gheorghe, Ichim Mihai, Năstasă Claudiu, Avram 
Constantin, Neagu George, Mihăilă Petrică, doamna consilier Biri Daniela şi domnişoara 
consilier Stan Nadia. Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura 
lucrările. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua  domnilor consilieri, daţi-mi voie să dau 
citire ordinii de zi. Avem doar trei puncte. 
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 15 mai 2009.  

 
2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, municipiului Bacău a 50% din 
suprafaţa utilă a spaţiului situat în imobilul  "Centru pentru acţiuni de salvare şi prevenire a 
dezastrelor- fosta clădire a Bibliotecii Judeţene Bacău."  
   
3. Diverse. 
           
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii la ordinea de zi în forma prezentată.   

             
      Nefiind observaţii, se supune la vot  ordinea de zi  în forma prezentată şi se aprobă în 
unanimitate. 
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      ◄ Se trece la primul punct din ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 
ordinare din data de 15.05.2009 şi se dă cuvântul  domnişoarei  secretar  Zară Elena Cătălina. 

 
      ♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar al 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 procesul verbal al şedinţei 
ordinare  a Consiliului judeţean Bacău din data de  15.05.2009. 

 
      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 al şedinţei anterioare şi se aprobă 
în unanimitate. 

 
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre darea în folosinţă gratuită, municipiului Bacău 
a 50% din suprafaţa utilă a spaţiului situat în imobilul  "Centru pentru acţiuni de salvare şi 
prevenire a dezastrelor- fosta clădire a Bibliotecii Judeţene Bacău. 

  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest punct, noi l-am tot discutat la aproape fiecare 

şedinţă din februarie încoace. De aceea nu aş vrea să mai insist asupra lui foarte mult, decât 
că este o soluţie pe care am propus-o încă din luna martie. Astăzi este practic ultima zi în 
care Banca Mondială, mai tolera această gâlceavă administrativă. Este o soluţie care se 
înscrie în buna tradiţie a Consiliului judeţean, de a ceda de la el, pentru a debloca anumite 
situaţii şi vă reamintesc, sau poate nu mai este cazul să vă reamintesc, foarte multe exemple 
unde am dat dovadă de colaborare. Aşteptăm în continuare primul exemplu de colaborare 
din partea Consiliului Local Bacău, indiferent de ce speţă vorbim, deşi mi-ar fi plăcut, să fie 
la această speţă. Nu mai insist foarte mult. Imediat după ce vom aproba acest proiect (dacă-l 
vom aproba), domnişoara secretar Zară va lua legătura cu domnul secretar Popovici, care va 
face renunţarea de drept de proprietate în numele Consiliului Local Bacău la notariat şi la 
instanţa de judecată, astfel  încât niciodată acest imobil să nu mai fie supus unui asemenea 
conflict. Dacă mai sunt alte intervenţii? 

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Stimaţi colegi, în legătură cu această chestiune, aş ridica 
o problemă de perspectivă, dar care este absolut necesară. Atunci când Biblioteca s-a mutat 
la Muzeul de Ştiinţele Naturii, soluţia nu era alta. Dar la ora actuală nu poate fi finalizată 
tematica şi rămânem obturaţi cu tematica de la Muzeul de Ştiinţele Naturii, dacă nu se ia 
hotărârea Consiliului Judeţean Bacău, pentru construcţia unei noi biblioteci. Chiar dacă ea 
va fi restaurată, nu mai corespunde condiţiilor pentru o bibliotecă judeţeană, cu atribut şi 
pentru municipiu. De aceea cred că trebuie să luăm în studiu construcţia unei  biblioteci la 
Bacău, pentru că altfel nu putem finaliza tematica de la Muzeul de Ştiinţele Naturii. Deja 
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sunt câţiva ani şi rămânem obturaţi cu această unitate foarte importantă, Muzeul de Ştiinţele 
Naturii.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ceea ce am să vă spun acum, nu este un răspuns 
categoric. Sigur că putem discuta, şi vom discuta la buget. Dar consider că instituţia 
Consiliului judeţean, mai ales în perioada 1992-2000 s-a aplecat destul de mult asupra 
culturii, a finanţat câteva investiţii importante din zona culturii. Avem foarte mult de 
recuperat la nivelul infrastructurii, vom avea un proiect  important probabil şi cu centrul de 
oncologie, pe care cred că nu există consilier din sală  care să  nu şi-l dorească, mai ales că 
există promisiunea din partea Ministerului Sănătăţii de a dota acest viitor centru de 
oncologie cu aparatură de ultimă oră. Nu cred că într-o perspectivă extrem de apropiată 
putem lua în calcul construcţia unei noi biblioteci, doar din partea Consiliului judeţean. 
Eventual  un parteneriat  cu Consiliul Local Bacău, dar vedeţi cum soluţionăm noi, clădiri 
pentru care avem bani să le modernizăm dar mite să mai ridicăm alta!? Avem mult de 
recuperat la nivelul infrastructurii, şi avem şi obiectivul catedralei care în acest an va merge 
mai greu datorită sumei alocate de trei ori mai mică faţă de anul precedent. Nu cred că într-o 
perspectivă apropiată putem lua în calcul un asemenea obiectiv. Asta ca să fie un răspuns cât 
se poate de sincer (pentru că puteam să vă răspund că discutăm şi vedem la următoarea 
şedinţă dar asta este realitatea).   

♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu sunt puţin 
contrariat pentru că în al 6-lea an de mandat în calitate  de consilier judeţean, împreună cu 
vechii colegi şi împreună cu dumneavoastră, îmi aduc aminte că toate solicitările care au 
fost făcute de către consiliul municipal  vis-a-vis de anumite zone şi anumite terenuri ale 
Consiliului judeţean au fost votate din prima fără rezerve, şi atunci când interesul 
cetăţeanului a fost în faţă, am fost primii care am acţionat  rapid şi am cedat. Din păcate şi 
cu regret o spun, se pare că în Consiliul municipal se folosesc alte arme. Se folosesc alte 
strategii şi alte măsuri. Sigur că nu este bine, şi vă aduceţi aminte că noi nu am amânat nici 
un proiect de genul  acesta şi nu am mimat interesul pentru cetăţean. Chiar l-am şi rezolvat. 
În acest sens vreau să trag un semnal de alarmă, şi mă bucură ceea ce se întâmplă în această 
brumă de colaborare începută, dar semnalul de alarmă trebuie tras, pentru că nu este normal 
ca noi să folosim o măsură şi în partea cealaltă să fie altă măsură. Nu vreau să vă ascund şi 
voi  fi sincer, tocmai pentru a trage acest semnal de alarmă, am vrut ca grupul democrat 
liberal, să se abţină. Dar având în vedere necesitatea acestui proiect având în vedere 
prezenţa, având în vedere că trebuie să fie 2/3 la  vot, o să votăm „pentru”. Dar repet,  
semnalul de alarmă trebuia tras.   
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Eu nu aş rezuma decât într-o singură frază, că cel 
mai inteligent cedează. Dacă mai sunt observaţii pentru acest proiect? 

♣ Dl Cautiş Vasil, consilier: Sincer mă bucur că negocierea a învins de această dată, şi 
s-a găsit o soluţie (în ghilimele) de compromis, dar este o soluţie benefică pentru cultura 
băcăuană. Faptul că reparaţia capitală continuă, şi nu pierdem acea sumă de bani, sincer este 
de apreciat, şi zic în mod deosebit faptul că preşedintele a reuşit împreună cu primăria să 
găsească această soluţie. Că este bună că este rea, viitorul o va confirma. Mulţumesc.  
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      Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă  în unanimitate. 

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La punctul de diverse, am să fac o reparaţie. S-au învoit 
pentru şedinţa de astăzi sub diverse forme, scris sau verbal domnii consilieri, Pricopie 
Gheorghe, domnişoara consilier Stan Nadia, domnul consilier Năstase Claudiu, domnul 
consilier Mihăilă Petrică şi domnul consilier Neagu George. Deci sunt 5 consilieri care şi-au 
anunţat absenţa la această şedinţă de astăzi convocată în pripă să-i spunem aşa.    
      ♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Cu câteva zile în urmă am participat în calitate de 
consilier judeţean la o televiziune locală, unde mi s-au pus mai multe întrebări. Întrebările 
veneau din zone din mediul rural şi anume din comunele Săuceşti, Ungureni, Parincea, 
Buhoci, cu  privire la faptul că, consiliile locale nu au decontat nici în momentul de faţă 
abonamentul pe navetă. Cunosc foarte bine că stă în puterea celor de acolo pe plan local şi 
ştim cu toţii ce justifică. De aceea eu aş propune domnule preşedinte, şi stimaţi colegi ca,  fie 
să constituim o comisie şi să analizăm în profunzime această problemă, şi în funcţie de 
concluziile care se stabilesc, să vedem o formă de sprijin pe care să o putem da acelor 
consilii locale. Sunt greutăţi, înţeleg, dar asta nu este de admis, aşa cum este la Săuceşti, de 
exemplu, de şase luni de zile nu s-a decontat naveta la personalul didactic. Gândiţi-vă că în 
Săuceşti aproape sută la sută (şi domnul Cojocaru mă poate contrazice sau susţine), toate 
cadrele didactice sunt navetiste. Mulţumesc.                             
      ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Da. Dacă mai sunt alte intervenţii?    

    
 

      Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 
şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 29 mai 2009, drept  pentru 
care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 

 
             PREŞEDINTE,           
                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI      
            Dragoş BENEA                                                  Elena Cătălina ZARĂ 
 
 
 
 
 

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