CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 23.04.2008, 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.118 din 17.04.2008 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 32 de consilieri,
absentând motivat domnii consilieri Rotaru Ion, Tataru Dan, Jugănaru Mircea, Bontaş
Dumitru şi doamna consilier Biri Daniela.
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 permiteţi
să încep şedinţa ordinară, să dau citire ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 17 martie 2008
2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier judeţean al
domnului Şerban Claudiu.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
3.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean a doamnei Albu
Liliana.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
4.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii
străzii "Morcoveaţă".
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
5.Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în consiliul de administraţie al R.A.
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Bacău, în calitate de
membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău –
ADIB şi abrogarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.164 din 22.11.2007.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la instituţiile
şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
8.Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de Excelenţă pictorului Ioan Măric.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de reîmpărţire a spaţiului situat la
etajul II al imobilului din strada Mărăşeşti, nr.13, judeţul Bacău.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
10.Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei către Asociaţia managerilor financiari din
administraţia publică locală din România.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu aflat în
domeniul public al judeţului Bacău, situat în „Ambulatoriul de Specialitate Copii” din
cadrul Spitalului de Pediatrie Bacău, către Asociaţia „Trust Orfelinat Ungureni”.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe
anul 2007 al Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
13.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii administrative de iniţiere a
concesionării unui teren aflat în domeniul public al judeţului Bacău şi administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Bacău.
Iniţiator: d-na.Angela Bogea –vicepreşedinte al Cons.jud.Bacău
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Bacău.
Iniţiator: d-na.Angela Bogea –vicepreşedinte al Cons.jud.Bacău
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în
vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în
judeţul Bacău.
Iniţiator: d-na Angela Bogea –vicepreşedinte al Cons.jud.Bacău
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17.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui parteneriat între Consiliul Local
Faraoani şi Consiliul Judeţean Bacău în vederea accesării unei finanţări nerambursabile
în cadrul programului Phare CES „Schemă de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
18.Diverse
- Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Bacău.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.jud.Bacău
- Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a avizului eliberat de comisia
tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Iniţiator: d-na Angela Bogea –vicepreşedinte al Cons.jud.Bacău
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei din data de 17.03.2008 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar al judeţului Zară
Elena Cătălina.
♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar: 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 Consiliului
Judeţean Bacău din data de 17.03.2008.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal ale 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 se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară
Elena-Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
constatarea vacantării mandatului de consilier judeţean al domnului Şerban Claudiu.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei secretar
Zară Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier judeţean a doamnei Albu Liliana.
Doamna Albu Liliana depune jurământul.
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Braşoveanu Sorin, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii "Morcoveaţă".
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară
Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
numirea unui membru în consiliul de administraţie al R.A. AEROPORTUL
INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” 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 trece la împărţirea buletinelor de vot, pentru vot secret.
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară
Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării Judeţului Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB şi abrogarea parţială a Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.164 din 22.11.2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În acelaşi timp vă rog să faceţi şi o propunere către
consiliul judeţean pentru membru în adunarea generală ADIB - reprezentantul Consiliului
judeţean, dacă aveţi propuneri, dacă nu, am să vă propun din aparatul de specialitate.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Îl propun pe domnul Pricope Corneliu, întrucât este şi
director executiv al zonei Metropolitane şi între această asociaţie şi zona Metropolitană
trebuie să existe o colaborare, deşi nu este prevăzut în regulament, propun pe domnul
Pricope Corneliu să fie reprezentantul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu voiam să vă propun, să nu numim pe nimeni din
rândul consilierilor judeţeni, şi să vă propun pur şi simplu din aparatul de specialitate care
va fi aici şi în viitor. Voiam să vă propun pe doamna Gireadă Cornelia şi sigur că va trebui
trecută şi această propunere pe buletin. Fac această propunere tocmai pentru a nu implica
politicul în această problemă şi în această perioadă de timp.
Se împart buletinele de vot.
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară
Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii la instituţiile şi serviciile publice aflate sub
autoritatea 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară
Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
acordarea Premiului de Excelenţă pictorului Ioan Măric.
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu putem face nici un fel de activitate festivă pentru
că pictorul Ioan Măric este plecat din ţară şi când se va întoarce vom acorda acest premiu de
excelenţă.
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Am să vă informez şi rezultatul votului la Consiliul de Administraţie la
"Aeroportul Internaţional George Enescu" Bacău. Deci domnişoara Zară Elena Cătălina
a întrunit 24 de voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director Hăineală
Olga, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
modului de reîmpărţire a spaţiului situat la etajul II al imobilului din strada Mărăşeşti, nr.13,
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.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vreau să o întreb pe
doamna director dacă aceste spaţii într-un viitor apropiat se vor supune legii vânzării către
cei care asigură asistenţa sanitară precum şi cum a fost cu Legea care dădea voie medicilor
să cumpere spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea. Asta ca o primă întrebare cu răspuns
"da" sau "nu". A doua întrebare: De ce pentru doamna Vereş i s-a dublat suprafaţa în
comparaţie cu toţi ceilalţi, care au primit procente foarte mici. Deci per total suprafaţa
închiriată era de 12,01 mp, şi acum prin noua reîmpărţire ajunge la 19,14 mp. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: doamna director Hăineală, vă rog să răspundeţi la
întrebarea a doua, că la prima am să răspund eu.
♣ Hăineală Olga, director executiv: La a doua întrebare, răspunsul este următorul:
Doamna Vereş Mihaela, a solicitat o nouă repartizare a spaţiului motivat de faptul că,
condiţiile pe care le avea erau insuficiente pentru activitatea pe care o desfăşoară şi are
acordul colegilor, pe care l-am anexat la expunerea de motive.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La prima întrebare, când va veni şi domnul ministru
Nicolaescu în vizită în judeţul Bacău, o să-l întrebăm pe dânsul.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Mulţumesc pentru răspunsul diplomatic, domnule
preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi eu vă mulţumesc. Este extrem de diplomatic şi
extrem de realist. Nu pot eu să vă răspund în locul legiuitorului. În locul celui care trebuie să
propună legi. Mai ales că faceţi parte din partidul aflat la guvernare.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Deci în principiu eu sunt de acord.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar m-aţi întrebat când. Eu am să-l întreb pe domnul
Nicolaescu. Că ne-am obişnuit cu miniştri în ultimul timp.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Vă mulţumim, domnule preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: O singură întrebare am. Văd că suprafeţele au
crescut aici cu câţiva metri pătraţi. Până acum nu le-a folosit sau s-a extins clădirea?
♣ D-na Hăineală Olga, director executiv: Fiind un număr mai mic, pentru că au fost 20
şi acum au rămas 13, spaţiile comune s-au redistribuit asupra persoanelor care au rămas.
Deci implicit au crescut suprafeţele. Este vorba de holuri, toilete şi celelalte.
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Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind plata
cotizaţiei către Asociaţia managerilor financiari din administraţia publică locală din
România.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu aflat în domeniul public al judeţului Bacău,
situat în „Ambulatoriul de Specialitate Copii” din cadrul Spitalului de Pediatrie Bacău, către
Asociaţia „Trust Orfelinat Ungureni.
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2007 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă
în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind demararea procedurii administrative de iniţiere a concesionării unui teren aflat în
domeniul public al judeţului Bacău şi administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Mai întâi vreau să le spun şi eu „La mulţi ani” celor care
poartă numele de Gheorghe, probabil că petrecerea o s-o faceţi de Paşti pentru că este
săptămână mare. Revenind la problemă, fiind şi membru în Consiliul de Administraţie al
Spitalului, cunoaştem ce probleme sunt acolo, şi domnul Huluţă cred că este în asentimentul
meu. Sunt mari probleme în ceea ce priveşte fluxul serviciilor, dar înainte de a demara
procedurile de concesionare, şi ca idee nu am nimic împotrivă, totuşi cred că ar trebui să se
facă un studiu de către conducerea spitalului privind circulaţia pietonală a autovehiculelor.
Dacă aţi fost în ultima perioadă în incinta Spitalului judeţean, practic nu se poate circula. Eu
cred că mai întâi ar trebui un astfel de studiu şi apoi să vedem dacă este oportun şi dacă
există investitori. Eu cred că este oportun. Deci să-l amânăm.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci aici nu era vorba de investitori. Solicitarea este din
partea colegiului medicilor, au posibilitatea pe programul operaţional regional să-şi ridice
un sediu. Asta este toată esenţa acestui proiect de hotărâre. Sigur că acum la Spitalul
judeţean totul este dat peste cap din cauza investiţiei de la Spitalul municipal dar, asta este
destinaţia "sediul colegiul medicilor".
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi, înainte de a
purcede la eventuala exprimare prin vot, vă rog să vă uitaţi la planşa numărul 2 din
documentaţie şi de principiu nu am absolut nimic împotrivă că aceste structuri care
funcţionează, şi sunt utile şi necesare organizate ca societăţi non-profit sau organizaţii nonprofit cum este şi colegiul medicilor, să-şi aibă locaţie unde să-şi desfăşoare activitatea. Din
punctul meu de vedere, ţinând cont de momentul şi locul unde se doreşte amplasat, este total
în afara oricărei reguli de bun simţ. Şi mă motivez. Dacă vă uitaţi pe planşă, aici este morga.
Acolo avem mari probleme cu toţi aparţinătorii nefericitelor cadavre, care trebuie să stea
acolo, şi trebuie să vină să fie luate cu nişte utilaje, cu mijloace de transport. Nu au unde să
stea. A doua problemă, din punct de vedere tehnic, spaţiile care sunt aferente noii
construcţii, nu corespund unor viitoare norme. La mai puţin de 7 metri, şi vorbesc după
schiţa care este acum, este zidul spitalului nou care se ridică. Şi pentru spitalul nou, este
nevoie de căi de acces. Oriunde în altă parte dacă spitalul dispune de spaţiu, sunt de acord,
dar nu acolo. Ieri am fost personal şi cu domnul preşedinte al comisiei de sănătate domnul
Bontaş şi domnia sa a exprimat aceeaşi părere, că nu este locaţia cea mai bună aleasă. A
treia problemă, în ce priveşte explicaţia dată de domnul director administrativ, că acolo se
va scoate la licitaţie pentru a aduce profit spitalului, s-a făcut un calcul simplu. Este vorba
de 10 mii de euro pe an parcă, sau nu ştiu cât, care este nesemnificativ pentru bugetul
spitalului când închiriem acest spaţiu. În concluzie, v-aş ruga domnilor colegi să fiţi foarte
atenţi să nu mai repetăm greşelile altor consilii care au făcut deja nişte lucruri, şi s-au
ridicat, (cum este florăria Geanina) şi alte structuri construite în imediata apropiere a
unităţilor spitaliceşti. Doresc să amânăm acest lucru până când, conducerea spitalului
găseşte un alt spaţiu. De principiu, rămâne valabil dar nu locaţia aleasă şi în condiţiile
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actuale. Vreau să fac o precizare pentru toţi solicitanţii, să fie foarte transparenţi (dacă ni se
spunea la documentaţie că era vorba de colegiul medicilor sau de alte structuri, era una). Dar
spitalul prin adresa care ne-aţi înaintat-o şi aţi scris acolo că urmează să se ridice o nouă
construcţie în baza legislaţiei următoare, care va fi scoasă la licitaţie, poate veni oricine altul
să construiască acolo. Deci personal voi vota împotrivă, cu toate că votez împotriva
aspiraţiilor colegilor mei, voi da răspunsurile necesare când voi fi solicitat dar, nu vreau să
se mai repete greşeli care s-au produs deja. Vă mulţumesc.
♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Şi eu sunt de părere că sunt multe clădiri pe acest
teren, însă această clădire se ridică pe o seră la care perioada de valabilitate şi de funcţionare
într-un cuvânt se poate casa această seră, şi nu este vorba numai de colegiul medicilor, ci
este vorba de 4 organizaţii profesionale, cum ar fi colegiul medicilor, ordinul asistenţilor,
colegiul medicilor stomatologi şi sindicatul Sanitas. Cred că toate aceste instituţii care îşi
duc o activitate în jurul spitalului judeţean şi va fi şi lângă spitalul municipal, mi se pare
normal să-şi aibă sediul acolo. Ştiţi că, colegiul medicilor a fost mutat când la intrare, când
afară, când la etaj, când la parter, şi nu cred că aşa ar trebui pusă problema. Eu sunt de
părere că acel loc, pentru că şi eu am fost pe acel teren, şi cunosc bine zona, cred că s-ar
preta la o clădire unde să fie toate aceste 4 organizaţii profesionale. Însă există o problemă.
Dacă lăsăm concesionarea la liber şi nu punem nişte condiţii, şi nu găsim nişte piedici la
care într-adevăr să nu acceadă alţii că dacă concesionăm la liber, s-ar putea să vină şi alţii cu
bani mai mulţi decât aceste organizaţii profesionale. Eu sunt de acord să găsim chichiţa sau
să găsim articol din lege care să ne dea voie să concesionăm la aceste 4 organizaţii
profesionale.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Procedural vom veni şi cu caietul de sarcini ulterior
aprobării acestei hotărâri, dacă se va aproba, care va prevedea clar cine are dreptul să vină la
licitaţie. Nu scoatem pentru alimentară sau restaurant. Problema este de oportunitate din
punct de vedere urbanistic. Dar văd că discursurile diferă. La spitalul municipal mergea, la
colegiul medicilor nu mai merge.
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte, cred că din nou avansăm cu
discuţiile mai mult decât etapa de proiect. În discuţie este de fapt intenţia de concesiune. Că
au avut cerere colegiul medicilor sau celelalte organizaţii, că depind de morgă şi s-ar putea
să nimerească în colegiul medicilor şi altcineva, rămâne de văzut. Haideţi să vedem dacă
suntem de acord cu intenţia de concesionare sau nu. Restul, mai sunt foarte multe etape până
desfiinţăm sera, care într-adevăr arată jalnic. Propun să revenim la chintesenţa lucrului.
Vorbim de intenţia de concesiune. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă nu mai sunt intervenţii, supun la vot cine este
pentru aprobarea punctului 13, demararea procedurii administrative de iniţiere a
concesionării unui teren.
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, dar a fost o propunere privind
amânarea până se face un studiu de circulaţie pietonală şi a autovehiculelor, sau în acest
studiu de fezabilitate să băgăm şi acest studiu. Din toate discuţiile care au fost până acum, se
constată că este o problemă. De fiecare dată construim ceva, dar nu avem un studiu privind
circulaţia în zona respectivă. Eu nu am nimic împotrivă, să prindem acest studiu de
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circulaţie în studiu de fezabilitate. Dar trebuie făcut ceva din acest punct de vedere, ca
lucrurile să fie foarte clare acolo.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Programul operaţional regional merge pe principiul
competiţiei, şi cine depune mai repede acest proiect. Dacă facem acest studiu care va dura
cel puţin 2-3 luni şi după aceea procedurile de concesionare care durează şi ele minim 3-4
luni, s-ar putea să ne prindă sfârşitul anului cu documentaţia finalizată pentru depunerea la
programul operaţional regional şi s-ar putea ca aceste structuri să nu poată depune în timp
util documentaţia pentru accesarea fondurilor europene. Aici este problema. Adică eu sunt
de acord cu ideea studiului, dar este vorba de timp.
♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Dar să avem în vedere măcar în perspectivă, ca să
rezolvăm problema acolo.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Este vorba de locaţie, domnule preşedinte, nu suntem
împotriva intenţiei şi ce doresc şi ce pot să folosească. Locaţia este problema numărul 1.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Atunci propunem altă locaţie.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Aia este deja altă problemă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Noi am propus o locaţie. Propuneţi dumneavoastră altă
locaţie. Dacă există.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, în primul rând trebuia, după părerea
mea, şi s-ar putea să nu fie cea corectă, dar consider că trebuia în primul rând să se adreseze
colegiul medicilor şi celelalte nominalizări care le-a făcut domnul Huluţă, ca parte
integrantă şi pentru ce doresc. Şi a doua problemă, administraţia spitalului putea să le
găsească o altă locaţie care să nu fie într-o situaţie ca aceasta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Vă propun altceva. Haideţi să-l împuternicim pe
domnul doctor Ichim să găsească o altă locaţie până la şedinţa din 8 Mai, şi să vină clar cu
propunerea schiţă, teren, pentru concesionare. Amânăm proiectul de hotărâre până la
următoarea şedinţă care va fi pe data de 8 Mai, amânăm acest punct, şi îl împuternicim pe
domnul consilier Ichim să propună o altă suprafaţă pe care o are Consiliul judeţean pentru
această locaţie.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, accept cu o singură condiţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Să găsesc colaborarea corectă a administraţiei actuale în
funcţie, a Spitalului de urgenţă. Poate să spună pass, şi eu să vin să mă fac de ruşine. Nu
doresc lucrul acesta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Deci vă împuternicim pe dumneavoastră să
identificaţi suprafaţa de teren. Aveţi la dispoziţie conducerea spitalului, vă rugăm ca până pe
data de 3-4 mai cu 5 zile înainte de şedinţa din 8 Mai să veniţi cu o propunere concretă şi
Consiliul judeţean va judeca în consecinţă. Nu mai este mult până atunci, mai sunt două
săptămâni avem timpul necesar, vă rugăm să veniţi cu o propunere constructivă în vederea
rezolvării acestei propuneri.
Se supune la vot împuternicirea domnului doctor Ichim şi se aprobă în unanimitate.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci cu unanimitate, pe data de 8 mai îl aşteptăm pe
domnul doctor Ichim cu propunere concretă şi amânăm şi punctul 13 până atunci. Două
săptămâni nu se întâmplă nimic negativ pentru acest proiect.
◄ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director Gireadă
Cornelia, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate, în 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.
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Vreau să fac un apel la dumneavoastră, să încercăm să
protejăm transportatorii din judeţul Bacău, pentru a nu mai ajunge vreodată să ne uităm către
judeţul Iaşi să ne întrebăm de ce acolo merg lucrurile şi aici nu merg. I-am adus la cunoştinţă
doamnei Gireadă în fapt, despre ce este vorba. Prin regulamentul acesta de transport la
Bacău, se prevede ca pentru fiecare traseu licitat şi adjudecat, să existe o rezervă de mijloc
de transport. Judeţul Bacău face parte dintr-o listă de 7 judeţe care au formulat programul de
transport, în felul acesta alte 3 judeţe au mers pe opţiunea numai la anumite trasee cu
rezervări, şi un număr de 25 de judeţe nu au impus prin regulament rezerve la traseu.
Desigur legea aşa cum este ea ne permite să o interpretăm la prima citire. Regulamentul
poate fi ca pentru cei care au adjudecat un traseu să aibă o rezervă, sau nici una, sau o
rezervă la mai multe trasee adjudecate. În cazul de faţă un investitor cum ar fi „Transport
Bistriţa”, cu un program de finanţare în derulare de 2 milioane de euro pe un număr de 10
autobuze de 4 stele, ar fi obligat să poată licita numai 5 trasee.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte; Propunerea?
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Propunerea, în urma discuţiei avută mai înainte cu
doamna Gireadă este la programul nostru, să încercăm protecţia asta să avem o rezervă la
mai multe trasee licitate şi adjudecate de către un operator de transport. Cel puţin o rezervă.
Ne-am trezit acum la Bacău cu un grup ATIC de la Târgovişte, cu 30 de autobuze nou nouţe
călare peste ai noştri. Eu nu am nimic împotrivă, concurenţa este benefică şi duce la progres.
Dar haideţi să avem grijă şi de ai noştri că ai noştri s-au chinuit cu traseele alea grele de la
Dieneţ, de la Slobozia, de la Glăvăneşti, din tot judeţul, şi atunci cum am zis pentru colegiul
medicilor, să încercăm prin caietul de sarcini să facem ceva. Ne este în putinţă să facem ceva
şi pentru transportatorii noştri la acest lucru. Licitaţiile sunt prin internet, apar firme de
grupuri şi-mi asum răspunderea. Grup ATIC din Târgovişte la care este proprietar un tânăr,
pe nume Grigore Cătălin, de fapt fiul domnului Grigore de la ARR Bucureşti, îşi începe
marile lucrări, iar ai noştri încep să plângă cu investiţiile, cu leasing la autobuze noi, cu
leasing la microbuze noi şi nu putem să le facem nimic. Mulţumesc.
♣ Dl Dogaru Silvestru consilier: Mai vin şi eu cu un amănunt. Se pare că de anul acesta
s-au scos şi anumite aspecte vis-a-vis de licitaţiile pe drumurile judeţene şi vă spun care.
Deci nici o firmă şi cel puţin la nivel de judeţul Bacău, nu cred că poate îndeplini anumite
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condiţii impuse la ora actuală de noua lege. Dau un exemplu la un singur traseu. Este traseul
care leagă oraşul de cea mai apropiată comună, în care sunt prinse 10 microbuze, şi unul de
rezervă. Foarte puţine firme şi nu ştiu la ora actuală dacă în Bacău, în afară de transportul
public, mai există cineva care să aibă în proprietate 10 microbuze. Deci nu se mai acceptă
nici contractele astea de asociere, nu se mai acceptă absolut nimic. Probabil că cine a făcut
această lege şi a adus modificare la lege, probabil că a avut tot interesul ca firmele mari care
ies pe piaţă astăzi s-au mâine să câştige aceste trasee. Şi aş mai avea un amendament. Exact
ceea ce spunea şi colegul meu, eu cred că la ora actuală ar trebui să impunem noi, în acest
regulament ca fiecare microbuz care va câştiga un traseu sau un autobuz care a câştigat
traseul să fie inscripţionat cu numărul de traseu. Pentru că se întâmplă de foarte multe ori să
stai în staţia de autobuz, opreşte, şi este inscripţionat pe autobuz Bacău - Torino şi el face
traseu 60, 61 sau 69. Păi să se hotărască ori face traseu Bacău - Torino sau Bacău - Madrid,
ori îl face Bacău - Cleja sau Bacău - Parava. Deci să fie inscripţionate. Iar numărul de traseu
care îl are, dau un exemplu, 60,61,69, să fie inscripţionat şi deasupra microbuzului şi în faţă.
Ca în permanenţă când omul a văzut că scrie 60, 61, 69, ştie că acel autobuz sau microbuz se
duce la Parava sau unde se duce. Deci eu zic că, conform regulamentului putem impune
acest lucru.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci este o propunere. Sintetizăm acest lucru. Deci asta
este propunerea cu inscripţionarea.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Inscripţionările în primul şi în primul rând pentru că la
altceva nu mai putem face adăugiri pentru că legea este destul de clară. Şi într-adevăr cum a
spus şi domnul Bunea şi doamna Gireadă, se pare că s-a ajuns până la urmă la o înţelegere,
vis-a-vis de acele microbuze de rezervă. Pentru ca să câştigi un singur traseu şi să ai un
singur microbuz de rezervă asta ar însemna să ţii unul în curte şi unul să-l ai pe traseu.
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Aş merge puţin mai departe cu problema concesionării
gândindu-mă la ceea ce se întâmplă acum în municipiul Bacău. Dacă am putea prevede în
caietul de sarcini, să nu aibă voie să oprească în staţiile de autobuz ale transportului public.
Pentru că face de exemplu Dieneţ – Bacău, iar în momentul intrării în municipiul Bacău
opreşte în toate staţiile de transport public.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Aici nu mai este problema noastră este problema
primăriei. Şi să ştiţi că primăria într-adevăr, din câte ştiu, nu are decât trei staţii de oprire.
Toate microbuzele care intră în oraşul Bacău, nu au decât trei staţii. Deci nu au voie să
oprească în toate staţiile.
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Oficial şi pe hârtie. Ceea ce se întâmplă în circulaţie
dacă ne referim la blocarea bretelelor la Tic-tac, Narcisa, cu aceste microbuze care fac
traseele în partea de sud a judeţului, mie nu mi se pare normal. Pur şi simplu ca şi locuitor al
municipiului Bacău. Are capăt şi peron la Autogara Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră sunteţi consilier judeţean şi locuitor al
municipiului Bacău, dar trebuie să vă gândiţi şi la locuitorii din judeţ. Gândiţi-vă şi la
oamenii care vin.
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte, eu sunt de acord; dar dacă
dumneavoastră aţi văzut în orice stat civilizat că opreşte în fiecare staţie veniţi din alt oraş!..
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu am studiat dacă ţăranul din Senteri opreşte în toate
staţiile din Paris. Nu am studiat asta. Dacă dumneavoastră ştiţi?
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, mai am ceva de adăugat şi cu asta
termin. Aş avea rugămintea la domnul Pulpea care se ocupă din partea Consiliului judeţean
vis-a-vis de programul de transport şi împreună cu ARR-ul să ţină o evidenţă strictă a
mijloacelor de transport public în Bacău.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Deci organismul care organizează licitaţia
la nivel naţional, ASSI, condiţiile privind eligibilitatea, sunt clar stabilite şi modificate faţă
de cele anterior aprobate prin legea care a fost abrogată şi într-adevăr obstrucţionează într-o
anumită măsură anumiţi operatori în sensul că în momentul de faţă, dânşii nu mai au voie să
se asocieze ca să poată să participe la licitaţia pe trasee, şi au obligaţia ca mijloacele să fie
obligatoriu în proprietate sau în leasing. Deci fără comodat, fără închiriere a mijloacelor.
Este prevăzută în Legea 92/2007. Iar în ceea ce priveşte traseele, staţiile şi capetele de
traseu, sunt stabilite obligatoriu prin caietul de sarcini, pentru fiecare operator de transport în
parte, pentru fiecare traseu, ulterior licitaţiei după ce se câştigă de către comisia paritară care
a fost aprobată de dumneavoastră în şedinţa anterioară.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Eu am reţinut două propuneri: Una a domnului
consilier Bunea, privind cel puţin o rezervă la traseu, şi cealaltă propunere a domnului
consilier Dogaru cu inscripţionarea la toate traseele.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director Gireadă
Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în 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.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că ar fi de bun simţ să păstrăm cele două
propuneri şi la acest punct.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Domnule preşedinte, aici nu mai vorbim
de un program de transport. Este un transport special fără un program. Deci numai la
solicitare. De exemplu, dacă o întreprindere solicită să se licenţieze un traseu pentru
transportul strict a muncitorilor lui de la Bacău la Oneşti, el nu are voie să facă alt transport.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Care este problema dacă se păstrează propunerea
domnului Dogaru?
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Este transport special nu are număr de
traseu. Deci nu este un număr de traseu aşa cum a spus domnul Dogaru, traseul 60 Bacău13

Nicolae Bălcescu, aici nu mai avem un număr, pentru că nu există decât în cazuri strict
speciale. Putem spune de exemplu, "Transport special".
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte, aş vrea să argumentez de ce îmi
păstrez amendamentul şi la transporturi speciale. Pentru că se aprobă, se licitează, fiecare sa dus chinuit, şi-a luat rezervă, nu şi-a luat rezervă de autobuz, sau microbuz, ce se întâmplă
după aceea. Un grup de consilieri din comuna respectivă, cu un cointeresat potenţial
investitor în transport, şi cu ajutorul domnului primar, vin cu o cerere peste, şi fac o
specială. Sâmbăta de la ora 2 şi duminica de la ora 4 asta ca un exemplu aleatoriu deci
pentru el nu mai aplicăm să aibă în caz de rămâne în pană cu transportul special să aibă şi o
rezervă dacă are un traseu sau dacă sunt 5 trasee tot o rezervă. Deci pentru unii mumă,
pentru alţii ciumă. Mulţi nu vor câştiga licitaţia acum prin internet. Am dreptate, nu? Şi
atunci se duc prin spate la domnul primar şi ştim cu toţii ce se întâmplă. Deci să aplicăm
aceeaşi metodă şi pentru dânşii.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Traseele speciale se înfiinţează deci strict
pentru anumite curse şi anumite solicitări. De exemplu, la o şcoală, da? Este lista cu
profesorii şi elevii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mi se pare extrem de bun simţ propunerea. Ce este greu
de făcut o solicitare şi de trecut prin consiliul local nu ştiu care? Măgura sau alt consiliu
local? Imediat se face chestia asta.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Da. Deci obligativitatea de a introduce în
caietul de sarcini.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Amendamentul domnului Bunea de la punctul 14, şi
pentru punctul 15.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului
consilier Bunea şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 16 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director Gireadă
Cornelia, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de
persoane prin curse regulate speciale, în 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.
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte, o singură observaţie am. Vă
propun un amendament. În expunerea de motive la punctul 3, înlocuirea frazei 30% din
tariful iniţial perceput, cu 100%. Paragraful se referă la "înlocuirea licenţei de traseu special
ocazionate de schimbarea denumirii operatorului de transport sau adresei sediului social
principal al acesteia şi aşa mai departe, să se încaseze cu 30% din tariful iniţial perceput
pentru eliberarea licenţei de traseu. Nu are sens să vă spun ce se poate face în cazul în care
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nu duci, şi cum te asociezi, şi schimbi şi plăteşti numai 30% din valoare. Eu consider că este
din nou licenţa de traseu şi putem să-l ducem înapoi la 125 Ron.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Care este argumentul?
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Practic ar fi, nu mai vreau, nu mai pot, nu mi-a ieşit pe
traseu bine, mă asociez cu dumneavoastră, schimb denumirea firmei, schimb şi sediul social
ca să mă încadrez aici, şi atunci plătesc reînoirea de licenţă, nu mai plătesc la 125 Ron pe an
pe traseu, îl plătesc 30% din el. Imediat după licitaţie, la două luni, se practică problema
aceasta. Şi atunci, dacă plăteşti din nou..., este şi o sursă de venit la Consiliul judeţean,
domnule preşedinte.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de
domnul consilier Bunea şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 17 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv
Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea realizării unui parteneriat între Consiliul Local Faraoani şi Consiliul Judeţean
Bacău în vederea accesării unei finanţări nerambursabile în cadrul programului Phare CES
„Schemă de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare
de mediu”.
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Vă informez votul la membrul în AGA la ADIB,
doamna Gireadă Cornelia 18 voturi pentru, şi domnul Pricopie Corneliu 11 voturi, 4 voturi
anulate. Doamna Gireadă este în AGA, ea deja este în consiliul de administraţie la ADIB nu
poate fi şi într-o parte şi în alta, trebuie să formulez o altă propunere pentru consiliul de
administraţie unde mai este şi domnişoara secretar Zară în consiliul de administraţie la
ADIB. Am să-mi permit să fac propunerea tot în această şedinţă pentru operativitatea
actelor, pentru a depune actele la judecătorie şi o să-l propun pe domnul arhitect Stoina
Gheorghe. Deci avem juridic domnişoara Zară, şi vi-l propun pe domnul arhitect Stoina pe
care va trebui să-l votăm sau nu, tot pe buletin. Dacă sunt alte propuneri?
Deci pentru consiliul de administraţie la ADIB, doamna Gireadă nu poate fi şi în AGA
şi în consiliul de administraţie.
Se împart buletinele de vot.
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară Elena
Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Se împart buletinele de vot, pentru vot secret.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, aş avea o rugăminte la domnul
consilier Floroiu care este preşedinte ATOP. Dacă poate să ne spună în ce stadiu se află
cercetările legate de agresarea unui ziarist redactorul şef de la ziarul Monitorul cu prilejul
unei întâlniri de la Glăvăneşti. Cazul este cu atât mai grav cu cât are ca subiect primarul
comunei Glăvăneşti.
♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Îmi pare rău, nu pot să vă răspund la această întrebare,
întrucât prin competenţele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică nu am dreptul să am
ingerinţe în ceea ce priveşte cercetarea unor fapte de acest gen. Vă rog să vă adresaţi
inspectorului şef, domnului Alexa.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Speram să fie aici domnul Alexa, că l-aş fi întrebat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu avea de ce să fie azi aici. Haideţi să nu exagerăm.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, eu nu propun pe nimeni, altceva
voiam să întreb. Comisia de validare şi numărare a voturilor, a fost domnul Claudiu Şerban.
Acum cine este?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna Albu.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Doamna Albu? Foarte surprinzător. Aşa se face? Că nu
ştiam. Dacă se practică lucrul acesta vă felicit domnilor consilieri, la sfârşit de mandat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, haideţi domnule consilier, propuneţi o nouă
comisie de numărare a voturilor, refacem votul făcut azi,...!
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, nu ţin neapărat să propun. Dar dacă
sunt nişte principii...!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Prefer să nu comentez. Domnule consilier, dacă tot aţi
ridicat problema, voiam să o ridic la Diverse. Informaţi colegii dumneavoastră de partid, cei
care nu ştiu, şi care vorbesc neîntrebaţi, şi vorbesc în necunoştinţă de cauză, că autorizaţia la
podul de la Holt, a fost dată pe 26.10.2006. Nu au început lucrările că nu au fost alocaţi
banii de Ministerul Transporturilor. Am aflat că ieri au sosit bani pentru podul de la Holt,
dar nu pot începe lucrările din cauza faptului că, Consiliul judeţean nu eliberează avizele.
Consiliul judeţean va semna această autorizaţie, deşi nu are două avize, Romtelecomul şi EON-ul. Deci să stea liniştit domnul ministru şi deputaţii din jurul dânsului. Dar, ţin să vă
reamintesc că mai avem o autorizaţie de construcţie pentru acest obiectiv, care a fost
eliberată degeaba pentru că nu s-a făcut nimic, tot onor ministerului, îi mulţumim. Dar acum
văd că este la modă să facem autostrăzi, poduri, în timp record, într-o lună, în trei nopţi, în
trei zile. Mâine va fi autorizaţia semnată. Deşi avizele... sunt două avize expirate, autorizaţia
va fi. Aştept să înceapă lucrările luni la podul de la Holt. Pentru că am văzut, că un domn
deputat, spunea că o să înceapă lucrările, dar aşteptăm să semneze Consiliul judeţean să ne
dea avizul. O să dăm avizul. O să dăm autorizaţia de construcţie pe care am mai dat-o odată.
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Nu fac această precizare decât, pentru a clarifica lucrurile şi nu a mai minţi, şi nu a mai
dezinforma. Nimic altceva.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, dacă aţi deschis discuţia vis-a-vis
de autorizaţie pentru podul de la Siret, ţin să spun că şi eu am văzut ieri, actul prin care întradevăr s-au alocat banii pentru podul de la Siret, şi se pare după toate calculele făcute de
minister, că în maxim o lună de zile, ar trebui să înceapă lucrarea. Problema la un moment
dat s-a pus de autorizaţie. Probabil că nu s-a ştiut că această autorizaţie a fost emisă. Dacă a
fost emisă şi a expirat, probabil că, Consiliul judeţean va emite din nou această autorizaţie şi
sigur o să înceapă lucrările. Deci nu cred că este discuţie că se face sau nu se face. Eu am
văzut într-adevăr ieri pe lista de investiţii că ar trebui la sfârşitul lunii aprilie sau mai, să
înceapă lucrarea la podul respectiv.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, cu cea mai mare plăcere. Dar dacă
nu se ştie, să nu se vorbească. Eu acuma ştiu, şi vorbesc. Dacă nu se ştie, să nu se vorbească.
Atâta solicit. Şi pentru clarificări, pe viitor să nu se mai spună că nu începe o investiţie din
cauza autorizaţiilor. Pentru că s-a încercat acest lucru şi la drumurile 11A şi 12A. Ştim
foarte bine ce se pregătea. Autorizaţia la aceste drumuri, s-a eliberat în timp record tocmai
pentru a evita un scandal demagogic.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, aş putea să mai ridic o
problemă?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Ca şi o rugăminte. Atâta timp cât Consiliul judeţean a
alocat suma de aproximativ 10 miliarde pentru cele 13 Legende ale Bacăului, am o
rugăminte la dumneavoastră: haideţi să nu o facem pur electoral şi să transformăm această
sumă, să o cheltuim pur electoral. Ar fi fost normal ca la toate emisiunile la care
dumneavoastră aţi fost de faţă, la emisiunile televizate să luaţi şi pe cineva, sau preşedintele
comisiei de cultură pentru că marea majoritate a oamenilor care sunt în cele 13 Legende,
sunt sportivi, sunt scriitori...
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier opriţi-vă, opriţi-vă....
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Numai un pic şi după aceea continuaţi
dumneavoastră.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Opriţi-vă. Acele participări nu sunt în regim de
publicitate şi nu fac eu acele emisiuni. Iar invitaţii nu-i stabilesc eu.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Da. Curiozitatea mea, dacă s-ar putea domnule
preşedinte totuşi la următoarea şedinţă fiind şi ultima, să veniţi măcar cu un deviz estimativ
să vedem şi noi unde s-au dus banii pe care dumneavoastră i-aţi cerut pentru cheltuirea
acelor 13 Legende.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Puteţi verifica oricând.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Întrucât văd o caravană care se plimbă, mai văd în
anumite ziare cele 13 Legende şi dumneavoastră alături de ele, şi chiar aş fi curios şi eu să
văd ce firme au câştigat licitaţiile şi unde se duc banii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am mai informat domnule consilier.
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♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Vreau ceva scris domnule preşedinte. Să avem aici la
mapă, să vedem şi noi care sunt firmele şi unde se duc banii. Fiind ultima şedinţă este
singura mea rugăminte pe care o am la ora actuală.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce vă dau scris peste două săptămâni, vă dau şi acum.
Şi sunt la fel de responsabil.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Nu. Daţi-mi-le în scris ca să le ştim şi noi, şi să le
avem.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, domnule consilier, vă dau şi scris, dar ca să nu vă
las să vorbiţi aşa iarăşi pe neştiute. A fost licitaţie, este contract de promovare a acestui
proiect, şi l-am aprobat cu toţii.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Şi alegerea presei în care a apărut această publicitate
cum a fost făcută? De firma respectivă care a câştigat licitaţia, nu?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. De firma care a câştigat licitaţia, este din Bucureşti
şi nu-i controlez eu modul cum îşi face promovarea acestui proiect. Haideţi să fim
rezonabili.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Ne-ar interesa şi pe noi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă interesează, v-am spus există contracte există ofertă
tehnică.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deci putem avea acces la contracte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Oricând şi acum dacă doriţi, vă invit imediat după
şedinţă. Şi vă mai spun ceva domnule consilier, ca să curmăm aceste discuţii. Aveţi vreo
problemă de legalitate? Mă pun la dispoziţia organelor de anchetă. Faceţi plângere şi
discutăm orice doriţi dumneavoastră. Dar nu mai vorbiţi neîntrebat şi fără să cunoaşteţi
aceste probleme.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deci înainte de a face plângere, v-am cerut
dumneavoastră personal să ne prezentaţi după care dacă eu voi considera că trebuie să fac o
plângere, s-ar putea să o fac.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte; Vă rog să o faceţi.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Dar atâta timp cât dumneavoastră nu informaţi, mi se
pare normal să cer să fim şi noi informaţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când nu v-am informat?
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Păi vis-a-vis de cele 13 Legende atâta timp cât apare
peste tot să ştim şi noi unde se duc banii. Domnule preşedinte, sunt banii comunităţii, nu
sunt banii noştri, nici ai dumneavoastră. Sunt banii comunităţii, şi este normal ca lumea să
ştie unde se duc aceşti bani. Este vorba totuşi de o sumă destul de mare. De aproximativ 10
miliarde, dacă nu chiar mai mult.
◄ Se trece la punctul 2 de la "Diverse", şi se cuvântul domnului arhitect şef, Stoina
Gheorghe, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
propunerea de aprobare a avizului eliberat de comisia tehnică de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism.
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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 Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, este o problemă mult prea serioasă
cred, să punem la Diverse, acest punct, cea cu PUZ-ul. Noi am discutat la comisia
economică, şi acolo are aviz nefavorabil, datorită faptului că în Bacău planul de urbanism
general nu mai este reactualizat din anul 1999, deci este la limita celor 10 ani, şi în mod
normal un oraş care se dezvoltă într-un ritm impetuos, aşa cum se spune că se dezvoltă
Bacăul, ar trebui la 5 ani. Eu cred că nu ar trebui, (şi fiind acum şi aproape de campania
electorală), nu ar trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru acest PUZ, cu atât mai mult
cu cât ne-am uitat pe raportarea pe plan, şi este o zonă cu suficiente discuţii. Deci n-am vrea
să mai batem un cui în planul de urbanism al municipiului Bacău, şi eu propun să-l amânăm.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Dacă este altă propunere legat de punctul 2 de la
Diverse?
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre si se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La punctul Diverse dacă mai doreşte cineva să ia
cuvântul.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Instituţiile de cultură vor fi solicitate fie ca spaţii, fie ca
activitate în perioada campaniei electorale de către formaţiunile politice. Filarmonica deja a
trimis tuturor formaţiunilor politice, solicitarea de a cere dacă este cazul, să folosească sala
"Ateneu" pentru diverse manifestări. Deci eu consider că procedura a fost corectă. Aş vrea
să fac aici un amendament pentru Ansamblu. Ansamblu "Busuiocul", participă la spectacole
în campania electorală. Aş vrea ca toate formaţiunile prezente în Consiliul judeţean, să se
bucure de acelaşi tratament din partea Ansamblului "Busuiocul".
♣ Benea Dragoş preşedinte: Participă. La ce timp vorbiţi?
♣ Dl Enăşoae Petru consilier: Va participa în campanie la spectacole în localităţi.
♣ Benea Dragoş preşedinte: Deocamdată campania electorală nu a început. Participă la
campania electorală, înţeleg, ori, este campanie electorală în desfăşurare şi nu ştiu eu? Ori
participă şi nu ştiu eu, iar.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Domnule Benea, Ansamblul a participat şi în campania
trecută şi sunt convins că va participa şi acum. În consecinţă, ori nu participă ori să participe
pentru toată lumea.
♣ Benea Dragoş, preşedinte: Deci participă la campania din 2004. Este un timp care îl
are limba engleză. Limba română nu-l are. Dar în fine. Am reţinut propunerea. Vorbim la
campania din 2004 sau la campania din 2008?
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: După modelul 2004 sunt convins că vor fi solicitaţi şi în
actuala campanie electorală. Şi deci să nu participe numai la cerinţa nu ştiu cui, ci şi la
solicitarea celorlalte formaţiuni politice. Eu cred că am fost destul de clar. Iar în legătură cu
acordul, aici putem să dam un examen împreună.
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♣ Benea Dragoş, preşedinte: Corect.
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Un legătură cu punctul de la Diverse. Beneficiarii
PUZ-lui să fie prezenţi la următoarea şedinţă a comisiei de urbanism a Consiliului judeţean
nu cea tehnică, şi a doua problemă, voiam să ştiu care este stadiul negocierilor de la
comisia de negociere pentru utilizarea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene. Mai erau
două societăţi cu care trebuia să purtăm negocieri asupra tarifelor respectiv
ROMTELECOM, şi ceea ce s-a divizat din PETROM. PETROM-ul ştiam că trebuia să fie
pe 10 aprilie şi văd că nu s-a mai rezolvat nimic, nu au venit adresele, şi ROMTELECOM.
♣ D-na Hăineală Olga, director executiv: ROMTELECOM-ul ne-a acţionat în
judecată şi nu mai doreşte să mai participe la negocierea tarifelor, iar cealaltă societate
respectiv cea divizată din Petrom nu are încă finalizate formele juridice ca să poată veni în
nume propriu. Urmează ca la sfârşitul săptămânii acesteia să ne comunice, perioada când
vor putea veni la discuţie. Deci Petrom nu pune probleme, ROMTELECOM pune
probleme mari.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Vă informez şi rezultatul votului:
La domnul arhitect şef Stoina Gheorghe: 27 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1
vot nul.
La proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant ATOP, respectiv,
domnul Lovin, 27 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 vot anulat.
Deci se vor modifica actele în consecinţă.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aveam de fapt trei
interpelări de făcut dar, având în vedere momentul deosebit, săptămâna mare din înaintea
Sfintelor Sărbători de Paşte, mă opresc la una singură, care de altfel este şi o rugăminte
venită din partea personalului didactic şi nedidactic aferent centrului bugetar de învăţământ
Podu-Turcului. O rugăminte pe care mi-au adresat-o cu ocazia unei întâlniri pe care am
avut-o cu o parte dintre dumnealor, săptămâna trecută. Precizez că este vorba de 106
salariaţi, angajaţi ai Liceului Alexandru Vlahuţă, Şcolii de artă şi meserii Podu-Turcului,
şcolilor generale din comună, grădiniţe şi aşa mai departe. Printre altele, angajaţii s-au
plâns de faptul că în timp ce colegii lor din judeţ şi din mediul rural şi urban, au primit
odată sau de două ori tichete cadou, conform legii, cu ocazia diverselor sărbători
religioase, iar dumnealor nu au primit niciodată. Am discutat cu conducerea primăriei, cu
primarul şi cu contabilul şef, şi ne-au spus că bugetul comunei Podu-Turcului nu permite
acordarea acestor tichete, având în vedere că este un număr foarte mare de salariaţi. Este o
comună specială Podu-Turcului deşi are o structură a personalului de învăţământ
comparabilă cu a unui oraş mic, veniturile sunt comparabile cu a unei comune sărace mici.
De aceea vin cu rugămintea de a sponsoriza noi Consiliul judeţean tichete. Şi aş face
propunerea să o facem acum cu ocazia sărbătorilor de Paşte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă îmi arătaţi legea prin care noi putem sponsoriza,
propun la următoarea şedinţă acest lucru. A doua problemă, comuna Podu Turcului e
20

specială. Actualul primar a reuşit să fugărescă un investitor care aducea 40 de miliarde
anual la buget şi avea astfel de unde să plătească tichetele cadou.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă dumneavoastră aveţi dovada că domnul primar a
făcut acest lucru, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu fugăreşte nimeni pe nimeni,
suntem într-o ţară liberă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Conform legii, Consiliul Local trebuie să asigure
fondurile necesare pentru acordarea tichetelor cadou.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, dar consiliile locale au mai fost
ajutate şi în alte de situaţii. Nu cred că este ilegal.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Mihăilă, dacă aţi fi citit legea înainte să fi
luat cuvântul, nu cred că aţi mai fi intervenit acum. De ce la întâlnirea de la Podu Turcului
cu cadrele didactice nu l-aţi luat pe domnul primar să-i arătaţi textul de lege? Domnule
primar, trebuia să asiguraţi veniturile, dacă nu le aveţi explicaţi de ce nu sunt. Trebuia să
arătaţi textul de lege şi în felul acesta nu mai veneaţi cu această propunere pur electorală.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, dacă era trecut, avea să fie
numele Consiliului judeţean şi nu numele meu sau al dumneavoastră. Era electoral dacă
avea să fie trecut "Mihăilă Petrică", aşa cum s-a întâmplat cu alte tichete.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Spuneţi textul de lege în baza căruia să acordăm
aceste tichete.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, am o propunere, spuneţi dacă
este ilegală.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, nu o declar eu ilegală,
dumneavoastră nu citiţi textul de lege înainte să faceţi propuneri?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Eu ştiu că se pot ajuta consiliile locale de către
Consiliul judeţean, în situaţii speciale.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Alte propuneri dacă aveţi, alte interpelări, dacă nu, vă
mulţumesc pentru prezenţă.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău drept pentru care s-a încheiat prezentul
proces verbal.
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dragoş BENEA
Elena Cătălina ZARĂ
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