CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 25 august 2010, 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.234 din 19.08.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi
adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33, absentând motivat doamna
consilier Cioltan Carmen, domnul consilier Pocovnicu Dorian, domnul consilier Nistor
Neculai şi domnul vicepreşedinte Brăneanu Dumitru.
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, doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi
invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară din luna august. Am să vă supun atenţiei ordinea de
zi cu câteva modificări importante, în primul rând retragerea proiectului legat de Maternitate,
punctul 19, proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.28/26.02.2009, pentru obiectivul de investiţii
„Amenajare şi modernizare Maternitate - Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău”. Deşi am dorit
să avem un material foarte complet astăzi, nu am reuşit în timpul scurt, deoarece există o
majorare a indicatorilor tehnico-economici în foarte multe locuri de peste 200%, chiar dacă
are o fundamentare la acest moment ea trebuie explicată şi justificată mai bine şi o să facem
pentru acest lucru o şedinţă extraordinară undeva în prima decadă a lunii septembrie, doar
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la maternitate, cu menţiunea că nu pierdem
practic 15 zile din derularea acestei investiţii pentru că anunţul de intenţie pentru organizarea
licitaţiei va fi publicat în această perioadă şi practic repet, nu pierdem aceste 15 zile, dar
aprobarea indicatorilor tehnico-economici trebuie mai bine fundamentată şi mai bine
justificată. Plus că trebuie şi prezenţa firmei de proiectare din Iaşi, firma „FORMA” dacă nu
greşesc, care este în contract cu Spitalul Judeţean de Urgenţă şi cu Ministerul Sănătăţii pentru
tot ce înseamnă modernizarea Maternităţii din municipiul Bacău. Ordinea de zi este
următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 28.07.2010.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău

nr.40/2004 privind înfiinţarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău.
Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de frecvenţă a cursurilor la Şcoala

Populară de Arte şi Meserii Bacău, pentru anul şcolar 2010 – 2011.
Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
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4. Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine

Publică Bacău.

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia

Copilului Bacău.

Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean

Bacău nr.88/29.06.2010 privind aprobarea Proiectului de închidere a Centrului Rezidenţial
“Alexandra” Oneşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean

Bacău nr. 41/30.03.2010 privind aprobarea proiectului "Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă
acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în regiunea NordEst"(cererea de finantare nr. 2, actualizată), a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce
revin judeţului Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
8. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Asociaţia

de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Sport Club

Municipal Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului „Cupa Consiliului
Judeţean Bacău - concurs de tenis”.
Iniţiatori: dl Iulian Burghelea şi dl Ovidiu Cojocaru – consilieri judeţeni
10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Clubul Sportiv

Bronx Powerlifting Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului
„Participarea sportivilor băcăuani la Campionatul mondial de powerlifting juniori/junioare –
Pilsen (Cehia).
Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău în
consiliul de administraţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău în

consiliul de administraţie la Spitalul de Pediatrie Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către Judeţul

Bacău pentru cumpărarea imobilului – monument istoric „Hanul de la Gura Orbicului”, situat
în strada Orbic nr.1, oraşul Buhuşi, judeţul Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Complexul Muzeal de

Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
15. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice în statul de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
16. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata redevenţelor datorate de titularii
cabinetelor medicale ce funcţionează în imobilul din municipiul Bacău, strada George
Bacovia nr.54, pe perioada efectuării lucrărilor de intervenţii la cabinetele medicale situate în
acest imobil.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău
precum şi rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
repartizate pe unităţi administrativ teritoriale, pe anul 2010.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
19. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin

Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 28/26.02.2009, pentru obiectivul de investiţii
„Amenajare şi modernizare Maternitate - Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
20. Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a

securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul al II-lea 2010.
Prezintă: dl Eugen Ochenatu - preşedinte ATOP Bacău
21. Diverse.
- Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului
Bacău a unor imobile situate pe raza teritorială a comunei Ghimeş-Făget şi darea acestora în
administrarea Consiliului local al comunei Ghimeş-Făget, judeţul Bacău.
Iniţiator: dl Silviu Bondor – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nemaifiind observaţii, noua ordine de zi a fost aprobată, mai puţin proiectul legat de
maternitate.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei
ordinare din data de 29 iunie 2010 şi se dă cuvântul doamnei secretar al judeţului Brumă Elena
Cătălina.
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♣ D-na Brumă 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
extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 28 iulie 2010.
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 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr.40/2004 privind înfiinţarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Practic prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.116/2010
s-a aprobat numirea noului director al instituţiei mai sus menţionate şi având în vedere adresa
venită de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău privind propunerea de organigramă şi
statul de funcţii, în proiectul de hotărâre s-a propus modificarea art.8 din Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.40/2004 şi punerea în acord a structurii organizatorice a acestei instituţii publice de
cultură astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consililui Judeţean nr.35/2010.
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 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor de frecvenţă a
cursurilor la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău, pentru anul şcolar 2010 – 2011.
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 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea unui membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Bacău.

4

Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să am rugămintea să distribuim buletinele de vot nu
acum, ci în momentul în care distribuim şi buletinele de vot la cele două consilii de
administraţie, că aşa mergem mai operativ, măcar la punctele 11 şi 12. Aşteptăm cu acest
proiect, nu văd ce surpriză ar putea să apară, schimbarea de subprefect generează modificări
şi în structura ATOP –ului.
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei
pentru Protecţia Copilului Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Tot vot secret este şi aici, o să facem toate votările
împreună, punctele 11, 12, 4 şi 5, o să distribuim toate cele 4 buletine de vot odată.
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.88/29.06.2010 privind aprobarea proiectului de închidere a
Centrului Rezidenţial „Alexandra” Oneşti 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.
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 prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.41/30.03.2010 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat in
regiunea Nord-Est” (cererea de finantare nr.2, actualizată), a cheltuielilor şi a activităţilor
legate de proiect ce revin 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.
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◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean
Bacău către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”.
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 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cvântul domnului consilier Burghelea Iulian pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Sport Club Municipal
Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului „Cupa Consiliului Judeţean
Bacău - concurs de tenis”.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Sport Club Bacău prin adresa nr.1668/22.07.2010 a
solicitat coparticiparea împreună cu Consiliul judeţean pentru desfăşurarea cupei Consiliului
judeţean la tenis în perioada 3 – 8 septembrie 2010. Judeţul Bacău a devenit pentru lumea
tenisului la nivel naţional o emblemă în adevăratul sens al cuvântului, remarcându-se printr-o
organizare a competiţiilor perfecte şi prin condiţii excelente de concurs, la toate acestea se
adaugă participarea numeroasă a tinerelor talente băcăuane, o astfel de competiţie – cupa
Consiliului judeţean la tenis prin intermediul căreia Consiliul judeţean va fi, sper susţinătorul
sportului de performanţă băcăuan, va încuraja tinere talente în devenire din judeţul Bacău.
Pentru o bună desfăşurare a acestui concurs s-a fundamentat un buget de 8521 lei din care
contribuţia Consiliului judeţean este de 7400 de lei. Această sumă va fi folosită pentru a
acoperi cheltuielile privind premii în cupe şi diplome, mingi, transport arbitru, cazare,
baremul arbitrului, asistenţă medicală şi plata amenajatorilor, iar diferenţa de 1121 de lei va fi
suportată de Sport Club Bacău. Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea acestui
proiect în asocierea Consiliului Judeţean cu Sport Club Bacău în vederea finanţării şi
realizării proiectului Cupa Consiliului Judeţean la tenis Bacău. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, deci rectific, suma este mai mică de 2500 de euro,
este 1700 de euro, o sumă modică, trebuie să fim de acord.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu
Clubul Sportiv Bronx Powerlifting Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a
proiectului „Participarea sportivilor băcăuani la Campionatul mondial de powerlifting
juniori/junioare – Pilsen” (Cehia).
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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.
♣ Dl Zodian Daniel, reprezentant Bronx Powerlifting Club Bacău: Powerlifting-ul este
un sport nou în România. El a fost înfiinţat în 1952 în America, iar în România Federaţia s-a
născut anul trecut în 2009. Acest sport cuprinde trei probe: genoflexiuni, împins din culcat şi
îndreptări. În Bacău, baza acestor ramuri sportive s-a realizat de către Clubul Sportiv Bronx,
fiind primul din Moldova. La început Clubul Sportiv Bronx Powerlifting Bacău a avut doar
doi membri fondatori Carmen Gurgan şi Zodian Daniel. Participând la câteva concursuri
naţionale şi având o bază cât de cât de sportivi am obţinut câteva titluri de campioni naţionali
prin Bulai Emilia, Dabija Iuliana şi Iulian Pavel şi implicit selecţionarea lor în lotul naţional.
Campionatele modiale de powerlifting din Cehia vor fi între 28 august şi 4 septembrie la
Pilsen unde sperăm să avem şanse la una din medalii. Lotul naţional are 13 sportivi din care 3
sunt din oraşul Bacău. Suma totală a acestui proiect este 15500 lei, iar Consiliul judeţean va
participa cu o sumă de doar 5000 de lei.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect, deci 30% din buget, care vedeţi este extrem de
decent construit, nu cred că va fi o problemă să aprobăm aceste două proiecte.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: O întrebare, dacă îmi este permis, dezvoltaţi vă rog mai
mult obiectul acestui sport. Eu sincer nici nu pot să-l pronunţ.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu-i vina domnului Zodian că nu puteţi dvs. să-l
pronunţati.
♣ Dl Zodian Daniel, reprezentant Bronx Powerlifting Club Bacău: Powerlifting-ul este
un sport de forţă, este asemănător cu halterele, dar probele sunt diferite: împins din culcat,
genoflexiuni şi îndreptări, aceste p ro b e le găsim la o rice tip d e antrenament p entru o rice
sportiv care are nevoie de forţă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie apreciată dorinţa a trei tineri care vor să
participe la campionatul mondial, totuşi e campionat mondial. Mulţumim frumos domnului
consilier şi domnului Zodian pentru prezenţă la şedinţă. Haide-ţi să facem nominalizările la
consiliul de administraţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi la Spitalul de Pediatrie
Bacău, deci punctele 11 şi 12. Sunt cinci membri la fiecare instituţie, din care doi sunt
nominalizaţi şi votaţi de Consiliul Judeţean. Am să vă rog să faceţi propuneri pentru Spitalul
Judeţean de Urgenţă şi Spitalul de Pediatrie şi să precizaţi expres. Eu v-aş propune la Spitalul
Judeţean de Urgenţă (îmi permit să fac şi eu 50% din propuneri, dacă pot să zic aşa, o
propunere), pe domnul Costel Ceocea, preşedintele SIF 2 Moldova şi la consiliul de
administraţie la Spitalul de Pediatrie pe domnul Aurel Creţu, consilierul nostru judeţean. Alte
propuneri, vă rog?
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Grupul liberal propune pentru Spitalul Judeţean de
Urgenţă pe domnul doctor Ichim Mihai şi pentru Spitalul de Pediatrie pe colegul nostru
Cornel Pricope, care este economist.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, e bună precizarea că este economist, pentru că
minim unul din cei doi trebuie să fie economist, la Spitalul Judeţean de Urgenţă această
cerinţă o acoperă domnul Ceocea din plin, iar în partea de la Spitalul de Pediatrie domnul
Pricope la fel o acoperă tot din plin. Dacă nu mai sunt observaţii, să facem aceste
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nominalizări pe buletinele de vot. La punctul 4 domnul Scripăţ - este propunerea pe care ne-o
face Prefectura şi legea, iar la punctul 5 trebuie să aprobăm, conform legii, comisia în
integralitatea ei şi dau citire, înţeleg că pe buletinele de vot deja este înscrisă toată comisia,
proiectul de hotărâre este generat de înlocuirea doamnei Manole Valerica cu domnul
Ştefănescu Gabriel, restul componenţei comisiei este Elena Cătălina Brumă – preşedinte al
comisiei, domnul Sorin Braşoveanu – vicepreşedinte, membri: doamna Roşculeţ, doamna
Dandu, domnul Ştefănescu Gabriel, doamna Coroiu şi domnul Adrian Indreaş.
Nemaifiind observaţii, se împart cele 4 buletine de vot pentru vot secret.
◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune
de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului – monument istoric „Hanul de la Gura
Orbicului”, situat în strada Orbic nr.1, oraşul Buhuşi, judeţul Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune 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 modificarea statului de funcţii la
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” 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 prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice în
statul 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 16 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata redevenţelor datorate
de titularii cabinetelor medicale ce funcţionează în imobilul din municipiul Bacău, strada
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George Bacovia nr.54, pe perioada efectuării lucrărilor de intervenţii la cabinetele medicale
situate în acest imobil.
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 17 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 precum şi rectificarea sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale repartizate pe unităţi administrativ teritoriale, pe anul 2010.
♣ Dna Olga Hăineală, director executiv: Prin Ordonanţa Guvernului nr.18 din 19 august
2010, judeţului Bacău i-au fost diminuate sumele alocate iniţial prin Legea bugetului de stat
nr.11/2010 cu suma de 51236 mii lei, sumă provenind din următoarele surse de finanţare:
sume defalcate din TVA 1362 aferente cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, sume
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraşelor şi municipiilor 29562, suma de 1548 destinată finanţării cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale având ca şi sursă tot sumele defalcate din TVA şi suma de
18764, sume destinate echilibrării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor din care aferentă judeţului Bacău 5066, iar aferentă consiliilor locale din judeţul
Bacău 13698. În afara acestor sume stabilite prin ordonanţa de rectificare, Direcţia Finanţelor
Publice ne-a comunicat ieri faptul că se retrage Consiliului judeţean suma de 5084 mii lei din
totalul sumelor alocate la începutul anului de către aceasta pentru rectificarea bugetelor
contribuţiei Consiliului judeţean pentru cofinanţarea bugetelor consiliilor locale. Astăzi
propunem Consiliului judeţean să se pronunţe asupra sumelor asupra cărora Consiliul
judeţean are competenţă şi anume asupra sumei de 1362 pentru sumele descentralizate la
nivelul judeţelor, asupra sumei de 1548 pentru drumurile judeţene şi asupra sumei de 5066 cu
care se rectifică bugetul judeţului. De asemenea, vă mai propunem ca bugetele consiliilor
locale care au fost afectate cu suma de 5084 pentru cofinanţare să fie diminuate în maniera în
care vă propunem imediat. Deci, pentru suma de 1362 aferentă cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor, vă propunem ca această sumă să afecteze cheltuielile de personal aferente
învăţământului special 762 învăţământul special, 500 personal neclerical şi 100 Serviciului
pentru Evidenţa Populaţiei. Cu aceste sume vor fi rectificate cheltuielile de personal în cadrul
reducerii de 25% pe care o stabileşte Hotărârea Guvernului 118/2010. Suma de 1548 care se
retrage pentru drumurile judeţene şi comunale propunem a se diminua corespunzător
calculului matematic rezultat în urma calculării coeficientului cu aplicare unitară asupra
tuturor sumelor repartizate astfel încât pentru Consiliul judeţean sumele aferente pentru
drumuri judeţene sunt 907 respectiv 9 miliarde 70 de milioane iar pentru consiliile locale 641
respectiv 6 miliarde 410 milioane, aceasta însemnând că prin coeficient asupra bugetelor s-au
repartizat toate modificările respective. Cât priveşte sumele alocate Consiliului judeţean
9

pentru cofinanţarea proiectelor respectiv 50 de miliarde 840 cu care bugetele se diminuează,
acestea de asemenea au fost repartizate prin coeficient unitar asupra tuturor bugetelor
consiliilor locale, în sensul că dacă iniţial a fost alocată suma din TVA de 20113 respectiv 20
miliarde 113 acum reducerea este de 26% în mod proporţional pentru fiecare Consiliu local.
Cât priveşte bugetul propriu al Consiliului judeţean acesta se reduce cu 5066, sumă
repartizată Direcţiei de Asistenţă Socială cu 4250 mii lei şi 816 autorităţilor publice afectând
numai cheltuielile de personal în cadrul aceleiaşi hotărâri a Guvernului 118 pentru
diminuarea cheltuielilor de personal. În afară de aceste modificări pe care le stabileşte
Ordonanţa 118/2010 vă propunem următoarele modificări ale bugetelor aparţinând bugetului
propriu a Consiliului judeţean şi anume propunem majorarea bugetului Consiliului judeţean
cu suma de 123,81 mii lei ca urmare a încasării unor plăţi aferente proiectului „ Îmbunătăţirea
calităţii serviciilor în administraţia publică locală” de asemenea, solicităm majorarea
bugetului Serviciului de Drumuri cu suma de 670,68 aferentă sumelor transmise de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în valoare de 232,59 reprezentând sume
rambursate pentru unele proiecte precum şi suma de 438 reprezentând sume din fondul
european de dezvoltare regională. În afara acestor sume mai propunem Consiliului judeţean
aprobarea suplimentării bugetului Serviciului Public Judeţean de Drumuri cu suma de 600
mii lei pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ Bereşti – Tazlău –
Strugari” pe seama reducerii corespunzătoare a bugetului aferent cheltuielilor de capital
consemnate la capitolul „Mediu”, sumă disponibilizată ca urmare întârzierii realizării
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”. Mai
propunem Consiliului judeţean aprobarea rectificării bugetului Serviciului de Drumuri cu
suma de 121,57 lei reprezentând sume rambursate de Ministerul Dezvoltării şi Turismului cu
diminuarea acestei sume de la cap.840285 reprezentând plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent şi suplimentarea cu aceeaşi sumă la titlul „Cheltuieli de capital” în
cadrul lucrării de investiţie „Reabilitare DJ Bereşti – Tazlău – Strugari”. Mai propunem
Consiliului judeţean modificarea bugetului Direcţiei pentru Protecţia Copilului prin
suplimentarea acestuia cu suma de 229,18 lei reprezentând sume primite de la Fondul Social
European pentru cota de prefinanţare a proiectului „Autorităţi responsabile, comunităţi
implicate” şi de asemenea, mai propunem modificarea programului de investiţie a acestei
direcţii în interiorul capitolului de investiţii prin introducerea unor poziţii noi şi anume
proiectare la Centrul de Recuperare Dărmăneşti 7 mii lei, pentru proiectul clădirii de
Ergoterapie care se recondiţionează în acest an şi a cărui proiect l-aţi aprobat la aprobarea
bugetului şi suma de 16 mii lei pentru proiectarea la clădirea aparatului propriu al Direcţiei
pentru Protecţia Copilului. De asemenea, vă propunem ca urmare a aprobărilor anterioare,
fondul de rezervă să se diminueze cu sumele aprobate anterior respectiv de 7,4 mii lei pentru
desfăşurarea acţiunilor derulate de Consiliul judeţean în asociere cu Sport Club Municipal
Bacău şi cu suma d e 5 mii d e lei p entru desfăşurarea acţiunilor desfăşurate în asociere cu
Clubul Sportiv Bronx Powerlifting aprobat anterior astfel încât din cei 113 mii lei din fondul
de rezervă cât are în prezent în sold Consiliul judeţean la această dată bugetul să devină 100,6
mii lei. Acestea sunt propunerile de rectificare a bugetului propriu la această dată pentru
Consiliul judeţean. Vă mulţumesc.
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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.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am să fac o scurtă
introducere la problema respectivă. Trăim nişte evenimente pe care cred că nici unul dintre
cei prezenţi în sală nu ne-am fi dorit, privind diminuarea fondurilor bugetare. Înţeleg situaţia
generală, asta cu criza, dar nu o pot pricepe pe felii sau când se aplică şi înainte de toate aş
vrea să-i pun doamnei director o întrebare: dacă notificarea venită de la Ministerul de Finanţe
a fost motivată şi care sunt argumentele pentru care s-a ajuns la această cifră? Sau cum se
obişnuieşte actualmente, se face un plan general pe ţară şi pe urmă se ia la plesneală (mă
scuzaţi de expresie), pentru că judeţul Bacău are foarte multe lucruri de făcut pentru
comunitate, pentru oameni şi nu cred că teza că se cheltuiesc bani fără a fi justificaţi, că nu se
fac economii acolo unde trebuie, se poate aplica Consiliului judeţean în ce priveşte
chivernisirea banului public şi personal nu pot fi de acord cu acest mod şi cu suma propusă şi
aştept ca să ştiu în ce condiţii votăm lămuririle necesare din partea doamnei directoare. Vă
mulţumesc.
♣ Dna Olga Hăineală, director executiv: Înaintea transmiterii de către Direcţia
Finanţelor Publice a sumelor care intră în competenţa sa de stabilire a sumelor care
diminuează bugetul Consiliului judeţean şi a consiliilor locale a apărut aşa cum spuneam în
data de 19 august, Ordonanţa Guvernului care stabileşte cu caracter imperativ sumele care
diminuează bugetele unităţilor administrative respectiv judeţe, comune ş.a.m.d. Atât
ordonanţa cât şi adresa ministerului nu au nişte note de fundamentare şi nu au nişte motivaţii,
dar ele vin să aplice două acte normative anterior elaborate şi anume: Ordonanţa de Guvern
nr.55 şi 118 care stabilesc reducerea cheltuielilor materiale cu 20% respectiv cu 25% pentru
cheltuielile de personal. În aplicarea acestor două acte normative a apărut această ordonanţă
care reduce efectiv prin calculul pe care l-a făcut Guvernul, cuantumul sumelor acordate
iniţial în condiţiile în care Guvernul a stabilit că sumele necesare pentru desfăşurarea
activităţilor administrativ – teritoriale sunt cele stabilite prin legea bugetului. Apărând acele
acte normative atunci Guvernul a procedat la reducerea corespunzătoare a sumelor acordate
iniţial.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun, există două discuţii aici, unu: la drumuri unde se
regăseşte această reducere că sunt reduceri şi la drumuri de aproape 15 miliarde din care 9 la
Consiliul judeţean şi 6 la drumuri comunale şi doi, Guvernul putea să mai facă un lucru. Bun,
reducem aceste cheltuieli conform ordonanţelor pe care le-aţi dat şi alocaţi banii economisiţi
la investiţii dar banii se iau practic din bugetul judeţului despre asta vorbim, nu există
fundamentare, noi practic suntem puşi în faţa faptului împlinit să aprobăm această rectificare,
n-avem decât s-o consemnăm şi să ne adaptăm noilor condiţii pe cât posibil. Concluzia: o
analiză corectă o vom putea face undeva în luna decembrie şi o vom face, vă promit că o vom
face, ce implicaţii va avea această rectificare minus vis-a-vis de investiţiile în judeţ şi ale
consiliilor locale şi ale Consiliului judeţean pentru că trag nădejde că măcar e prima şi ultima,
sper să fie ultima rectificare în minus să nu mai apară una. Repet, sunt de acord cu
fundamentarea că trebuiau puse în aplicare dispoziţiile celor două ordonanţe, dar banii puteau
fi realocaţi la investiţii tot în interiorul judeţului, aşa se duc unde se duc la nivel naţional şi
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nu mai ştim de ei sau ştiu guvernanţii noştri de ei, dar mă opresc aici cu comentariile pentru a
nu tulbura prea mult şedinţa.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Nu gândeam că ajung să discutăm rectificare bugetară pe
negativ, mă gândesc, ştiu ce înseamnă negativul, mai mult ca profesor de matematică lucrând
pe axa numerelor ştiu ce înseamnă, este descreştere ş.a.m.d., toate acestea se văd în nivelul de
trai şi în starea de fapt economico – socială a cetăţeanului şi a noastră a tuturor. Susţin ideea
şi totuşi noi suntem un for legislativ la nivel parlamentar pe plan local deci ideea o preiau de
la domnul preşedinte că se ia suma respectivă deci mergem pe negativ inclusiv transporturi
nu numai la cheltuieli de personal dar s-o băgăm la investiţii pe plan local de ce neaparat să
plece ca, chetă la masa de joc pe plan naţional şi sunt nişte economii care se fac şi o să vin cu
aceste cifre chiar dacă probabil nu sunt în tema din ordinea de zi dar eu zic că se leagă de
ceea ce dezbatem noi astăzi. Deci, eu susţin ca aceşti bani să meargă către investiţii pe plan
local că dacă nu (să dea Domnul să nu se îndeplinească ceea ce gândesc eu, să fie un gând
urât) se întâmplă ca la maternitatea din Giuleşti în multe unităţi din învăţământ, în multe
spitale, în cămine culturale ş.a.m.d. şi chiar drumuri, avem drumuri sub orice stare pe care
nici pe jos nu se mai poate merge şi vedeţi ce s-a întâmplat aţi auzit şi poziţia premierului şi
chiar şi a preşedintelui – preşedintele tuturor românilor, a spus clar că în momentul de faţă se
deblochează posturile pentru sănătate acum se dă drumul să se facă angajări ş.a.m.d., au spus,
ştiu că n u s-au făcut dar ei au afirmat lucrul acesta i-am auzit eu atât p e p remier cât şi p e
preşedinte, deci trebuie să se întâmple (că aşa-i la noi) trebuie să se întâmple ceva şi după
aceea hai să mai reparăm ce se poate şi păţeşti ca acea asistentă care e vinovată şi se duce
acolo. Aproape la 40%, 37% mai bine zis din personalul didactic de predare, salariu pe lună
este sub 10 milioane bani vechi. Foarte mulţi din acest procent de 40% sunt amândoi în
învăţământ deci vă daţi seama că este o situaţie foarte foarte grea, trebuie să facem calitate,
ministrul îl auziţi ce spune tot timpul ş.a.m.d. suntem mai ales noi Bacăul ceea ce s-a
întâmplat la bacalaureat lucruri neplăcute, procentul este bunişor de promovabilitate zic eu
ăla din vară dar sunt nişte lucruri care nu caracterizează dar haideţi să vedem, să ne aplecăm
şi să plece de la noi consilierii judeţeni şi această chestiune. Personalul de serviciu, mă refer
la femeile de serviciu, pază ş.a.m.d. în marea majoritate aproape 100% au salariu sub 500 de
lei şi cu vechime peste 10 ani să ştiţi, ei sunt plătiţi ca persoane necalificate şi atât ridică în
momentul de faţă, tot la fel este în ordonanţă prevăzut acolo că tot ce este sub salariul minim
pe economie nu se scade, nu se aplică 25% nu este adevărat eu am semnat statul de plată şi la
tot personalul de serviciu din şcoală de la mine salariile sunt sub 5000 de lei deci vă daţi
seama că este o situaţie tragică, nu ne dăm seama, dar încetul cu încetul se adună nu că mă
feresc de tensiuni sociale dar haideţi să nu ajungem acolo să găsim soluţii poate noi în
momentul de faţă nu avem legea în totalitate de partea noastră dar tragem un semnal să nu
lăsăm numai cei de jos de acolo tot să plângă să ne rugăm sus să vină o ploaie cât de cât
liniştitoare şi în acest domeniu. Baza materială în şcoli mai ales în şcolile vechi şi nu am
informaţia exactă aici, dar eu zic că este un procent destul de mare, şcolile din judeţul Bacău
sunt vechi sunt foarte multe construite înainte de anii 70 nu mai vorbesc de cele construite
înainte de anii 40. Baza materială, mă refer, nu la bănci în mod deosebit că aici probabil s-a
mai făcut ceva, în primul rând la instalaţia electrică este depăşită, putredă, oricând este posibil
un incendiu. La Alecsandri am cinci metale conductor electric, cinci categorii, lucru interzis
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total de lege dar asta este, ea a fost proiectată acum 50 de ani sau când s-a făcut instalaţia
electrică la o capacitate, acum am 150 de calculatoare care funcţionează, dacă am da drumul
la toate odată vă daţi seama ce consum şi ce pericole constituie pentru clădire şi pentru elevi,
cei 1200 de elevi care sunt la Alecsandri şi ca Alecsandri sunt „n” şcoli şi nu numai şcoli,
luaţi-o şi metaforic dar asta este în instituţiile noastre publice bugetare descentralizate cum le
spun guvernanţii şi toţi aşteptăm să se întâmple ceva. O altă chestiune, că discutăm tot de
buget, nu înţeleg şi mi s-a pus şi mie întrebarea şi totuşi nu o înţeleg poate găsim răspuns aici
dacă să solicităm. Personalul didactic de predare conform legii are dreptul la 67 de zile de
concediu zile lucrătoare, banii de concediu se dau conform legii înainte de a pleca în
concediu, pun situaţia ipotetic – Cautiş pleacă în concediu în luna mai nu i se face reducerea
de 25% sau în luna iunie poftim i se dă dreptul şi la treaba asta, pe 15 iunie a încheiat anul
şcolar, pe 20 a plecat în concediu nu particip la bacalaureat deci nu s-a afectat cu 25% nu,
conform legii spune de la 1 iulie, domnul Bontaş care pleacă după 1 iulie i se reduce cu 25%
în cele două luni pe iulie şi pe august, îi corect? nu explicitează nimic ordonanţa în acest sens,
a constituit materie primă şi eu zic că va câştiga pentru sindicate neapărat să ne ducem în
instanţă. Eu am avut de gând să dau eu în judecată dar domnule cum să dai tu că tu ai semnat
statul de plată şi plus de asta la Trezorerie când m-am dus fără diminuarea de 25% mi-a
respins statele de plată dar n-am primit nimic scris că dacă primeam ceva scris – domnule te
penalizăm, îţi dăm, ai greşit, dar aşa nu pot duce în instanţă, nu se poate, sunt nişte lucruri
care se bat cap în cap împotriva cetăţeanului. Mulţumesc.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Apreciez grija colegilor mei vis-a-vis de bugetul
judeţului Bacău o grijă pe care vă rog să mă credeţi o împărtăşim şi noi şi eu personal şi cred
că tristeţea mea e oarecum mai mare chiar decât a dumneavoastră care o duceţi în zone care sar putea să ajungă până la încălzirea globală în acest consiliu judeţean dar apreciez această
grijă sigur că uităm nişte lucruri. Suntem în criză, am intrat în criză într-o situaţie şi ştie toată
lumea pentru care nu vreau să politizez suntem de vină cu toţii da? Dar nu puteţi în acelaşi
timp şi nu putem şi cu domnul preşedinte am discutat acest lucru, dacă vă uitaţi pe acele sume
care au afectat din păcate şi unităţile administrative au fost tăiate exact pe formula
matematică nu s-a ţinut cont decât de administraţie şi ar trebui ca toţi colegii noştri să ţinem
cont de acest lucru. Sigur că sumele variază la cei care au avut mai mult la drumuri li se taie
mai mult dar sunt sume care se duc undeva până la 150 de milioane maxim cine a avut 2
miliarde şi la investiţii ele oscilează între 300 de milioane şi 800 de milioane, depinde cât a
avut la start, dar repet nu suntem bucuroşi nu este nimeni bucuros că aici suntem. Domnule
Cautiş, eu v-aş întreba şi mă bucur că împărtăşiţi alături de mine grija faţă de buget şi în
special pe zona şcolară. Citeam azi în presă, ca să vedeţi de ce am ajuns aici, (că e şi ăsta un
exemplu şi sunt multe), citeam în presă şi se pare că actele care sunt la mine dovedesc acest
lucru, vedeţi şcoala din Berzunţi unde s-au cheltui 4,8 miliarde lei pe hârtie cu comisiile de
recepţie false şi neregăsindu-se un leu în execuţie. Poate că de aia, din acest exemplu şi din
multe altele care sunt, am ajuns în această situaţie şi va trebui cu toţii să ieşim că dacă ne
urmărim unii pe alţii şi nu suntem serioşi, şi nu ne mai interesează până la încălzirea globală
că ar trebui să ne intereseze zona noastră, cred că nu vom reuşi. Dacă vom fi serioşi pe
administraţie şi analizăm şi nemunca şi bani risipiţi într-o parte social ş.a.m.d. cu această
şcoală atunci sigur vom reuşi să scăpăm mai repede de această zonă, oricum consideraţi că
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noi cel puţin care suntem aşa cum se spune la butoane aici căutăm să echilibrăm cât mai mult
şi dacă vă uitaţi şi repet şi cu asta închid pe tăierile redistribuite pe unităţile administrative nu
puteţi să reproşaţi un leu dintr-o culoare politică sau alta. Vă mulţumesc domnule preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc şi eu. Sunt de acord aproape în totalitate
cu domnul vicepreşedinte, cu o singură menţiune, că suntem de vină cu toţii, aici mai trebuie
n uan ţat mai mult sau mai puţin, su ntem de v ină cu toţii n u prea su n t d e aco rd că am prins
mucegai de când n-am mai ajuns la guvernare. Deci ţara e condusă de dreapta de aproape şase
ani şi va mai fi vreo doi ani.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Practic nu este nimeni „pentru” dar trebuie făcută
această procedură la care ne sileşte Direcţia de Finanţe.
Rezultatele votului pe cele patru proiecte de hotărâre: Domnul Scripăţ – 21 voturi
„pentru” – 11 „împotrivă”, e un semn pentru domnul Scripăţ. Comisia de la Protecţia
Copilului – toată lumea 33 de voturi „pentru”, la Spitalul Judeţean de Urgenţă, domnul
Ciocea – 31 de voturi „pentru” – 2 „împotrivă”, domnul Ichim – 32 „pentru” – 1 „împotrivă”.
Menţionez că se completează consiliul de administraţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă cu doi
membri de la Autoritatea de Sănătate Publică şi unul prin nominalizarea preşedintelui
Consiliului judeţean şi n-am să fac un secret din această nominalizare şi la Spitalul Judeţean
de Urgenţă şi la Spitalul de Pediatrie nominalizarea pentru membru în consiliul de
administraţie este una şi aceeaşi – domnul Lucian Şova, care a fost secretar de stat în
Ministerul Economiei, iar la Pediatrie domnul Cornel Pricope – 32 de voturi „pentru” – 1
„împotrivă”, domnul Creţu Aurel - 32 de voturi „pentru” şi 1 „împotrivă” şi aici consiliul de
administraţie se completează cu doi membri de la Autoritatea de Sănătate Publică îi şi putem
citi, la Pediatrie dr. Antoneta Dobreanu şi dr. Ana Tancău iar la Spitalul Judeţean de Urgenţă
dr. Lucaci Cecilia şi ec. Zamfira Sîrghie. Astea sunt cele două consilii de administraţie la cele
două instituţii care îşi vor intra în pâine începând cu 1 septembrie.
◄ Se trece la punctul 18 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia
Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: După cum vedeţi, vântul bate mai puternic în zona de est
a judeţului şi mai puţin în zona de vest. Punctul cu Maternitatea îl amânăm pentru maxim
două săptămâni.
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◄ Se trece la punctul 20 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului Ochenatu Eugen pentru a prezenta Informarea asupra eficienţei serviciului
poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe
trimestrul al II-lea 2010.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Observaţii ar fi, dar pârghiile ATOP-ului asupra
Inspectoratului Judeţean de Poliţie sunt destul de mici. Păcat că legiuitorul la momentul
respectiv nu a şi dat forţă acestei instituţii, destul de importante.
◄ Se trece la punctul de „Diverse”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Lăsăm pe domnul vicepreşedinte Bondor să citească
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul
public al judeţului Bacău a unor imobile situate pe raza teritorială a comunei Ghimeş-Făget şi
darea acestora în administrarea Consiliului local al comunei Ghimeş-Făget, judeţul Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc domnului vicepreşedinte că a şi subliniat
trecerea din domeniul privat în public şi darea în administrare, trebuie să spunem şi o
componentă care o putem explica mai greu pe hârtie şi eu ştiu domnule vicepreşedinte o
componentă a acestui proiect. Toate proiectele legate de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău şi Asociaţia Apă – Canal şi cea pe Salubritate deci sunt aproape trei
proiecte, au stat blocate la nivelul Consiliului Local Ghimeş – Făget din motive mai mult sau
mai puţin obiective. Trebuie să recunoaştem şi o anumită condiţionare a Consiliului Local
Ghimeş – Făget de deblocare a acestor proiecte de realizarea acestui proiect de hotărâre pe
care îl aprobăm noi astăzi. E o propunere corectă care deblochează mai multe probleme deci
şi mersul mai departe al celor două asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu investiţii pe apă
– canal şi pe salubritate în judeţul Bacău dar şi viitorul acestei clădiri în comuna Ghimeş –
Făget pentru că trebuie să recunoaştem această clădire este în acte la Consiliul Judeţean
Bacău dar faptic ea există în comuna Ghimeş – Făget la aproape două ore distanţă de judeţul
Bacău, iar stăruinţa cu care cei de acolo îşi doresc această clădire în administrare şi în
domeniul public al judeţului repet, rămâne această clădire stăruinţa cu care îşi doresc acest
lucru, îmi dă speranţă şi mie şi domnului vicepreşedinte şi dumneavoastră cred, că acolo se
vor face lucruri frumoase pentru comuna Ghimeş – Făget şi nu în ultimul rând pentru judeţul
Bacău. Scopul pentru care dânşii au declarat că vor această clădire este unul educativ deci
înfiinţarea unei şcoli sau unui liceu, sperăm să se ţină de acest deziderat şi atunci Consiliul
Judeţean Bacău nu se va putea simţi cu nimic păgubit în urma acestei hotărâri de Consiliu
Judeţean cu atât mai mult subliniez se deblochează şi acele hotărâri de Consiliu Local
Ghimeş – Făget destul de importante pentru că trebuie să ştiţi un amănunt important: sunt
anumite decizii în ADIB şi ADIS care se iau cu unanimitate nu cu majoritate sau cu două
treimi şi atunci este importantă poziţia oricărui Consiliu local.
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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♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: O completare domnule preşedinte ca să asigur
colegii că în 30 de zile de la decizia noastră se va semna un protocol, unde în acel protocol
vom avea grijă ca să fie respectate cele ce va prezentat domnul preşedinte acuma.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Adică scopul educativ, faptul că trece în domeniul public
asigură foarte mult viitorul acestei clădiri.
♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: Cunosc bine situaţia unităţilor şcolare din comuna
Ghimeş – Făget şi trebuie să recunosc astăzi, că elevii din această zonă studiază în săli de
clasă care sunt improprii chiar standardelor de la noi din România. Nu pot decât să mă bucur
că pe harta şcolară a judeţului Bacău apare o nouă unitate şcolară mai ales dacă avem în
vedere că în ultima perioadă unele unităţi şcolare au dispărut prin comasare. În schimb aş dori
astăzi să-mi exprim speranţa că la noua unitate şcolară vor avea acces toţi elevii din comuna
Ghimeş – Făget ţinând seama de specificul zonei în sensul că mi-aş dori din toată inima ca să
nu devină o şcoală cu predare numai în limba română sau numai în limba maghiară.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna Bogea a fost membră a PRM şi întăreşte ceea
ce vreţi dvs. să spuneţi şi ştim cu toţii ce vreţi să spuneţi.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte : Predare de limbă română pentru maghiari.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă vreţi părerea mea şi mi-am mai exprimat-o şi mio exprim prima dată în public ar fi mult mai firesc ca această comună Ghimeş – Făget să
aparţină de judeţul Harghita decât de judeţul Bacău şi pentru noi ar fi mai firesc şi pentru
dânşii, că asta este realitatea de acolo, şi haideţi să recunoaştem, oamenii de acolo fac până la
Miercurea Ciuc 30 de minute, iar până în municipiul Bacău cel puţin două ore. Ăsta este
adevărul oricât am încerca noi să ne ascundem. Observaţii? Deci intervenţia domnului
Cojocaru întăreşte faptul că astăzi această hotărâre a Consiliului judeţean este una corectă şi
este destul de bine argumentată şi de cei din Ghimeş şi de noi cei de la Consiliul judeţean.
Nemaifiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La „Diverse” dacă mai sunt intervenţii? Văd o
sumedenie de mâni, începem cu doamnele.
♣ Dna Marchiş Ana, consilier: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor consilieri, vă
informez că în luna octombrie artista plastică de artă naivă Catinca Popescu împlineşte vârsta
de 75 de ani şi 40 de ani de activitate artistică. În această perioadă artista are un palmares
impresionant, peste 1000 de lucrări, premii şi 65 de expoziţii personale sau în grup realizate
fie în ţară fie în alte ţări ale lumii, şi în multe ţări din Europa cum ar fi: Franţa, Italia, Marea
Britanie, Germania dar şi în Canada, Statele Unite ale Americii, China, India, Japonia,
Australia şi altele. Cred eu că prin lucrările sale, artista realizează o punte de legătură
culturală între judeţul Bacău şi celelalte judeţe ale ţării, dar şi între meleagurile noastre şi
marile metropole ale lumii. De aceia propun ca în şedinţa din septembrie să realizăm un
proiect de hotărâre prin care să acordăm artistei un premiu de excelenţă pentru activitatea
desfăşurată de-a lungul celor 40 de ani. Sper să nu fie probleme, de aceea anunţ din timp
această intenţie pentru luna septembrie şi vă mulţumesc.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aşteptăm şi un referat din partea comisiei de cultură şi
trecem deja la redactarea acestui proiect pentru luna septembrie.
♣ Dna Lucaş Mariana, consilier: Aş dori să informez aleşii Consiliului judeţean că în
şedinţa de ieri a comisiei noastre de la protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de
persoane toţi membri comisiei au votat ca preşedinte pe domnul Mihăilă Petrică. Funcţia de
preşedinte a fost neocupată prin desemnarea domnului Bondor ca vicepreşedinte al
Consiliului judeţean.
♣ Dl Creţu Aurel, consilier: În scopul identificării mult mai uşor a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău dar şi pentru alinierea Spitalului Judeţean Bacău cu celelalte spitale din ţară
vă propun acordarea unui nume Spitalului Judeţean Bacău. Cu permisiunea dvs.vă voi
prezenta un scurt istoric al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. Până la a doua jumătate a
veacului al XIX –lea nu se pomeneşte a fi existat un spital în oraşul Bacău cu toate că
celelalte oraşe şi târguri din Moldova aveau spitale datând de la începutul veacului al XVIIIlea toate pornind dintr-un sentiment de caritate al vreunui donator milostiv. La 12 mai 1852
îşi face testamentul spătăreasa Ana Cristea născută Candiano prin care lasă toată averea sa
imobilă soţului său Spătaru Păvălache Cristea pentu a o folosi în cea mai mare parte pentru
„binefacere în folosul obştesc pentru veşnica pomenire a sufletelor lor”. Dorinţa testatorilor a
fost ca spitalul care va lua fiinţă să poarte numele lor, să aibă 15 paturi şi să fie condus de o
epitropie compusă din protopopul Enache Petrovici, institutorul Costache Platon şi Ioan
Costişeanu. În anul 1857 după moartea spătarului ia fiinţă Spitalul Municipal Pavel şi Ana
Cristea chiar în casele defuncţilor lăsate prin testament pentru acest scop. În scopul
întreţinerii spitalului Păvălache Cristea donează moşia Chetriş care se administrează astăzi de
Primăria Bacău. Păvălache Cristea a mai donat pentru acest spital şi moşia Izvoarele iar
Grigore Busuioc a lăsat şi el prin testament spitalului mai multe case, moşia Râpa Iepii şi 50
de fălci din moşia Ardeoani. Încă de la constituire conducerea nou înfiinţate instituţii este
preluată pe rând de la Epitropia compusă de protopopul Enache Petrovici, institutorul
Constantin Platon şi Ioan Costişeanu propusă prin testament la cheforie aşa cum se numea
autoritatea locală în acea vreme şi mai apoi în 1867 de Prefectura judeţului Bacău. Pe când
spitalul era administrat de primărie, familia Coroi moştenitoarea spătăresei Ana Cristea cere
anularea testamentului dar în cele din urmă procesul este câştigat de administraţia de atunci şi
spitalul îşi păstrează destinaţia iniţială. Prin Decretul Regal nr.1266 din 27 martie 1897 se
aprobă trecerea instituţiei de la Prefectură la Primăria judeţului. În acel an spitalul avea deja
30 de paturi şi se punea problema construirii unui alt sediu pentru că cel vechi devenise
impropriu. La 24 iulie 1906 pe când era ministru de interne George Cantacuzino director al
serviciului sanitar dr. Alexandru Obregia, prefectul judeţului Panaite Cantili, primar
Constantin Vlaicu iar medic şef al spitalului dr. George Tonciu, se pune piatra fundamentală
a acestui spital pe locul donat de primărie în suprafaţă de 5 ha în str. Bacău – Focşani nr.44
astăzi Calea Mărăşeşti noua construcţie fiind compusă din trei pavilioane. În anul 1908 pe
data de 1 octombrie se mută spitalul din clădirile vechi în noul sediu din str. Bacău – Focşani
nr.44. Toate cheltuielile pentru noua clădire sunt suportate de către primărie care neavând
fonduri recurge la împrumuturi şi sbscripţii publice. Astfel începând cu anul 1927 au început
acţiuni de consolidare a clădirilor deja construite şi de construirea altora noi. În 1927 se
consolidează parterul clădirilor şi se mai construieşte un etaj. La 1 octombrie 1930 începe
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modificarea şi mărirea pavilionului de boli contagioase prin construirea a încă 4 camere, 2 băi
şi o sală unde s-a instalat şi o etuvă fixă. La 29 iunie 1935 se termină construcţia unei biserici
din fonduri obţinute din subscripţii publice, această biserică numindu-se Sf. Apostoli Petru şi
Pavel, denumire care există şi acum. Ulterior se mai adaugă alte secţii: maternitate, antirabic,
radiologie precum şi serviciul farmaceutic. În anii celui de-al doilea război mondial devine
spital militarizat cu numele de cod „ZI” 125 aici tratându-se soldaţii răniţi pe front trimişi din
toate corpurile armatei române, în anul 1951 în baza decretului 37/1951 s-a făcut unificarea
secţiilor şi serviciilor rămase cu dispensarele de circumscripţii şi de întreprindere, între anii
1960 -1965 se construieşte o spălătorie mecanică, o staţie de epurare a apelor uzate, o staţie
cu hidrofor, se împrejmuieşte cu gard din prefabricate curtea spitalului, se asfaltează
drumurile interioare. De asemenea, spitalul se măreşte cu o secţie de pediatrie, actualul spital
de pediatrie, cu 200 de paturi dat în funcţiune în 1961, cu o maternitate cu 100 de paturi, o
secţie de prematuri cu 50 de paturi, un complex chirurgical cu 250 de paturi şi o secţie de boli
contagioase cu 150 de paturi. În perioada 1965 – 1975 se mai construieşte o centrală termică,
bucătăria centrală, spălătoria centrală, un pavilion de balneofizioterapie cu o capacitate de 80
– 100 de paturi şi încă 5 dispensare de circumscripţie. După 22 decembrie 1989 se
construieşte un pavilion pentru copii infectaţi HIV SIDA aparţinând în acel moment secţiei
boli infecţioase copii. Rămâne să vedem cum prezentul devine la rândul lui o filă din istorie.
După această prezentare, vă propun ca Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău să fie intitulat
odată cu adoptarea propunerii ca Spital Judeţean de Urgenţă Sf. Apostoli Petru şi Pavel
Bacău. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun, este o propunere şi o lăsăm la dezbatere şi la alte
propuneri, dacă acest Spital Judeţean de Urgenţă să aibă un nume, să se identifice cu un
nume de sfânt, sfinţi sau personalităţi medicale şi putem lua această decizie undeva în luna
octombrie, noiembrie, nu-i târziu, aşteptăm şi alte propuneri fundamentate din partea
consilierilor.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, salut iniţiativa colegului
nostru şi vreau să fac următoarea remarcă: vin, duminică am sosit în ţară din Germania, unde
am stat 3 săptămâni, vreau să spun că acolo nemţii au o grijă deosebită de trecutul lor, există
chiar şi o butadă în literatură şi spune „cine n-are trecut este ca şi cum nu există” eu sunt de
acord, nu am nimic cu sfinţii dar eu am mai mult cu pământenii şi aş face o analogie, vedeţi
dvs. expunerea este foarte seminificativă, oameni cu bună stare din vremuri îndepărtate nu au
făcut niciodată nici un fel de reţinere ca din bunul lor acumulat să doneze pentru obşte. Ca o
paranteză, după 1990 am devenit mulţi, mulţi milionari, miliardari ş.a.m.d. nu am auzit pe
niciunul, nu să doneze, să ia o valoare, un copil care are un talent să-l ia să-l ducă la studii,
istoria ne spune foarte multe astfel de exemple. N-am auzit pe nimeni care a acumulat cum a
acumulat, nu fac discuţii, dar când e vorba de comunitate conceptul nostru (părerea mea
personală şi s-ar putea să greşesc şi vreau să greşesc) este ca de la comunitate să iau chiar
dacă am ceva în plus şi să nu dau. De aceea ca să nu mai lungesc vorba, părerea mea este ca
spitalul să se cheme aşa cum s-a chemat de la început când i s-a pus piatra de temelie de cei
care au făcut efectiv spitalul, că nu mai este ăla de acum 200 – 300 de ani e normal să fie aşa
şi subscriu la prima variantă de denumire a spitalului judeţean Bacău. Vă mulţumesc.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, propunerea dvs. este pentru Ana şi Pavel Cristea,
da e un argument destul de solid al dvs. trebuie să recunosc.
♣ Dna Marchiş Ana, consilier: O singură problemă aş avea, eu am înţeles că de fapt este
o propunere din partea colegului nostru. Până la definitivare putem veni şi cu alte propuneri şi
eu aş avea bunăoară o propunere vom analiza dacă este bună sau nu eu aş propune bunăoară –
se poate numi şi Popovici 1 care a fost unul dintre cei mai mari chirurgi ai Moldovei şi ai ţării
sigur că propunerea trebuie discutată dacă este bună sau nu .
♣ Dl Creţu Aurel, consilier: Stimaţi colegi, ceea ce m-a determinat să fac această
propunere a fost următoarea: pe 29 iunie în fiecare an sărbătorim hramul municipiului Bacău,
ocazie cu care s-ar putea sărbători zilele medicale ale spitalului Bacău după exemplul
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti. Acesta a fost singurul lucru care m-a determinat la
propunerea concretă cu Sf. Petru şi Pavel, dar este o propunere. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect, important este că numele spitalului îl vom da în
unanimitate. Dacă este o abţinere nu-l mai aprobăm. Mi se pare extrem de solidă şi extrem de
motivantă propunerea făcută de domnul consilier Ichim, totuşi acei oameni, acum 100 şi ceva
de ani, au dat din preaplinul sau nu al lor pentru obşte şi chiar şi după 100 şi ceva de ani este
puţin lucru să recunoaştem acest lucru şi poate fi un exemplu pentru alţii, e un argument
foarte solid şi care chiar mă pune pe gânduri.
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Am rămas impresionat de prezentarea colegului nostru.
Ceea ce vreau eu să zic are şi nu are legătură, eu, fără a vă reţine prea mult doresc având în
vedere această situaţie nedorită în care ne aflăm cu toţii, aşa-zisa criză pe care eu sincer
personal nu o consider o criză, criza din punctul meu de vedere este acel fenomen (eu ştiu)
sunt războaie, incidente grave, calamităţi naturale grave, au fost şi la noi calamităţi, dar să
zicem că am trecut peste ele. Consider că această criză este numai şi numai a sistemului
bancar, bineînţeles care influenţată politic şi care influenţează economia şi în general viaţa
socială. Nu ştiu, demersul meu personal poate este ştiu eu curajos sau privit dintr-un punct de
vedere strict personal, dar eu zic că noi toţi împreună ar trebui să depunem toate eforturile
pentru a reglementa situaţia sistemului bancar, mă refer la Ministerul de Finanţe, bineînţeles
Guvernul, Parlamentul şi Banca Naţională. Personal consider că în România se întâmplă un
fenomen atipic ţărilor din comunitatea europeană şi anume că ne-am înstrăinat într-un fel
capitalul românesc, mă refer la bănci în special. Nu mai avem o anumită forţă cu care să
putem răspunde aşa cum vrem noi, pe deasupra festul politic probabil greşit a îndatorării
populaţiei peste măsură şi BNR-ul, eu personal consider că nu a supravegheat corect şi a lăsat
mână liberă băncilor care din punctul meu de vedere au subjugat atât agenţii economici, mă
refer la cei mici în special cât şi populaţia. Bineînţeles nu sunt specialist în economie dar
consider şi eu fac un demers pentru stoparea acestui declin care zic eu că va duce la probleme
mult mai grave decât sunt acuma, de aceea fac un apel la colegi în poziţia care o am de a
încerca să reglementăm cu ajutorul colegilor noştri din Parlament această situaţie şi a stopa pe
viitor acest monopol ca să zic aşa între ghilimele a băncilor către populaţie şi economie.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Subscriu şi sunt de acord cu propunerea făcută de colegul
nostru aici. În acest sens, domnule preşedinte aş sugera să dezvoltăm ideea. Probabil dacă vin
din comunitatea băcăuană şi nu numai chiar şi naţională propuneri, sugerez să se înfiinţeze un
cabinet, o comisie unde ne putem adresa. Cu acele propuneri adunate, într-o şedinţă care va fi
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organizată pe această temă şi cu această temă, vom supune dezbaterii toate propunerile care
se fac, şi cea mai favorabilă cred că va fi însuşită şi aprobată de Consiliul judeţean.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Comisia de sănătate şi comisia de cultură eventual, dar
cred că, comisia de sănătate e cea care trebuie să lucreze acest subiect.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: De asemenea, v-aş ruga ca la o primă ieşire în presă să
faceţi această invitaţie şi să ne adresăm tuturor cetăţenilor din judeţul şi municipiul Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că pe băcăuani i-ar interesa mai mult cum se va
îmbunătăţi managementul la Spitalul judeţean.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Nu, îi interesează şi asta. Cât de frumos a prezentat
expunerea domnul consilier Creţu Aurel, cel puţin pe mine m-a mişcat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu zic că trebuie s-o facem şi atât. O s-o dezbatem noi
aici, dar dacă o ducem mai departe, oamenii chiar acum traversează momente mai grele şi vor
fi fericiţi să vadă că aprobăm probabil investiţia la maternitate şi alte investiţii la Spitalul
Judeţean de Urgenţă. Cred că mai puţin e un subiect de actualitate astăzi instituirea numelui
la Spitalul Judeţean de Urgenţă. O facem, o lucrăm aici în linişte, dar ieşi prea mult cu ea, nu
cred că pe oameni îi va impresiona foarte mult având în vedere starea sănătăţii, starea
sistemului sanitar din România şi mai ales acum după tragedia de la Giuleşti.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Asta este o părere a mea, oarecum şi sufletul lucrează. Cu
ce argument a venit domnul doctor, s-ar putea să găsim dincolo de Consiliul judeţean, din
biroul acesta, unde suntem, o propunere mai puternică decât a domnului doctor. Părerea mea
este repet, eu îmi însuşesc ceea ce se hotărăşte aici e firesc, dar eu zic de ce să nu avem
curajul, lucrăm democratic ce suntem noi supermani aici eu repet încă odată nu vă contrazic
este un punct de vedere al meu care zic că unde sunt mai multe minţi judecă mai mult şi
găsim soluţia cea mai bună.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu n-am spus că suntem supermani, eu am spus că
trebuie să trecem în linişte şi repede peste acest subiect pentru că, chiar sunt alte probleme
mult mai importante. Dacă vom capta atenţia cu acest subiect s-ar putea să părem uşor rupţi
de realitate.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Spuneam că mai am două chestiuni şi cred că, cât mai
repede le termin: 1. nu am mai vorbit nimic despre „ghiozdanul şcolarului”, eu zic şi în aceste
condiţii foarte, foarte grele, haideţi de ce să nu-l aplicăm. Vedeţi, Guvernul a venit şi ne-a
tăiat, aplicăm procentul de 25% şi la proiectul acesta „ghiozdanul şcolarului” este foarte bine.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce să facem? Să aplicăm ce?
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Dacă nu se poate în totalitate proiectul „Ghiozdanul
şcolarului” aplicăm procentul pe care l-a hotărât Guvernul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar oricum este aplicat la ghiozdan. Ghiozdanul
şcolarului îl vom găsi cu toţii pe 13 sau 15 septembrie pe bănci, dar el va fi diminuat conform
dispoziţiilor trase de Guvernul Boc.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Trist, trist, dar asta este situaţia.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: E foarte trist, nu trist.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Plecând de la domeniul sportului cu o noutate în ramura
sportivă vin şi acuma cu o prezentare, o solicitare în domeniul cultural, în domeniul teatrului.
Echipa de teatru cu numele „Buzunarul cu teatru” a fost invitată nu la „Radio Erevan”, la
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Erevan – Armenia unde participă vreo 30 de ţări şi piesa noastră de teatru a fost selectată în
perioada 1 – 6 octombrie. Dacă nu greşesc, solicit un sprijin din partea noastră pentru că
organizatorii spun aşa: organizatorii festivalului asigură pentru trupele selecţionate cazarea şi
două mese pe zi, transportul până la Erevan dus – întors fiind suportat de participanţi. În
raportul care l-au făcut către noi solicitanţii cer un sprijin în valoare de 2500 de euro,
contravaloarea biletelor de transport inclusiv viza. Propun să dăm comisiei de domeniu să
analizeze această chestiune şi eu zic să-i sprijinim. E o prezenţă internaţională şi este păcat să
nu îi ajutăm. Nu întâmplător am pus întrebarea domnului şi cu toată plăcerea am ridicat mâna
chiar dacă este greu dar şi aici este o noutate, este o ieşire a noastră a băcăuanilor şi ar fi păcat
să nu sprijinim această activitate sau această solicitare a unor oameni de cultură din judeţul
nostru. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie, e riscant să spui că nu vrei să susţi asemenea
iniţiative şi poate uneori e şi incorect să faci asemenea lucru, trebuie să fim consecvenţi,
devenind inconsecvenţi chiar şi astăzi se crează nişte precedente şi o să vedeţi că o să mai fiţi
puşi în faţa unora asemenea situaţii în septembrie – octombrie – noiembrie – decembrie.
Practic ocolind Ordonanţa 350 este posibil ca acestă manifestare de teatru să nu fi putut fi
anticipată cu un an în urmă când trebuia redactat proiectul pentru a putea depune în februarie
– martie – aprilie la Ordonanţa 350 dar, haideţi că suntem cu toţii aici, ştim, avem acelaşi
buget, ştim cu toţii cât este de mic şi până la urmă ce facem este uşor incorect pentru că cine
ar fi vrut să aplice pe 350 poate să meargă mâine la un consilier depune o hârtie, citeşte în
consiliul judeţean, aprobăm. Precedentele încep să devină periculoase, a început cu Asociaţia
judeţeană de fotbal, a continuat astăzi cu cele două proiecte de hotărâre. Toate acţiunile sunt
nobile şi sunt încununate de bune intenţii, acum continuă cu acest eveniment pe care l-aţi
prezentat dumneavoastră, nu ştiu ce va urma în lunile următoare, iar bugetul aţi văzut dacă
aveam rectificare în plus mai înţelegeam dar deocamdată se diminuează bugetul Consiliului
judeţean care şi aşa o să vedeţi că va pârâi cât de repede. Vom avea obiective finanţate pe
proiecte europene care s-ar putea să se blocheze, nu spun asta ca o ameninţare, vă spun ca pe
o realitate, deci vă rog haideţi să fim consecvenţi cu noi înşine, ori alocăm la începutul anului
la 350 o sumă pe care o punem cu toţii de acord că-i mică, că-i mare, dar există aşa cum a fost
la începutul anului acesta inexistentă ori nu mai venim cu asemenea demersuri. Sunt
demersuri pe care eu nu prea le susţin sincer am avut o discuţie şi cu domnul Brăneanu în
acest sens şi cu domnul Burghelea. Domnul Burghelea de 3 luni cred că a tras de mine cu
acest proiect. Până la urmă suntem liberi să facem orice fel de iniţiativă, dar trebuie să fim
conştienţi că jucăm într-un buget cu probleme astăzi şi nu asta ar fi problema. Problema cea
mai mare e faptul că e posibil să mai existe solicitanţi, cu siguranţă mai există, care nu au
identificat această nouă metodă de a veni cu hârtie la un consilier judeţean şi o supune în
Consiliul judeţean şi nu este corect. Legiuitorul a făcut bine cu 350, concurs de proiecte, un
arbitraj obiectiv, subiectiv, cum o fi el da oricum mai obiectiv decât ce se întâmplă astăzi.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Bine, acum legat de cazul ăsta nu ştiu dacă putea să intre în
350 finanţări nerambursabile asta o ştiu şi eu, am multe proiecte la nivel de municipiu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De ce să nu poată intra?
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Pentru că ei au fost selectaţi de către un juriu internaţional.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am precizat că nu putea să fie anticipată în urmă cu un
an. Eu dacă mă apuc şi scot tot ce primesc la registratură de acest gen şi le trimit la comisia
de cultură am înnebuni cu toţii, vă spun sincer. Înseamnă că avem unităţi de măsură diferite.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: În situaţia asta, da.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi cam asta e, despre asta vorbim şi trebuie să dăm cu
capul de perete şi astăzi încerc să vă atrag atenţia asupra acestui lucru .
♣ Dna Marchiş Ana, consilier: Îmi cer scuze că intervin pentru a treia oară în această
şedinţă, dar aş vrea să atrag atenţia şi să aduc în discuţie o problemă legată de deschiderea
noului an şcolar care se apropie peste două săptămâni. Vom avea probleme legate de
asigurarea bazei materiale şi a condiţiilor necesare deschiderii noului an şcolar. Se spunea
aici că sunt o serie de probleme. Eu cred că n-ar fi lipsit de interes domnule preşedinte ca în
cadrul comisiei de cultură şi educaţie să ni se prezinte de către reprezentantul Inspectoratului
Şcolar situaţia concretă privind modul în care se asigură condiţiile necesare deschiderii noului
an şcolar pentru a nu avea surprize cu totul deosebite în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor
necesare primirii copiilor pe 15 septembrie la şcoală şi în felul acesta noi comisia am putea
informa întregul Consiliu judeţean în ceea ce priveşte situaţia şcolilor din judeţ.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi să facem o invitaţie scrisă către Inspectoratul
Şcolar să trimită pe cineva să informeze comisia de învăţământ, vis-a-vis de propunerea
domnului consilier Cautiş rog comisia de cultură să prelucreze acest material şi să vedem ce
va decide consiliul, discuţia rămâne valabilă.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 25.08.2010, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
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