CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 24.02.2014, 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.33 din 18.02.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 34, absentând motivat,
domnii consilieri Bostan Ionel Gabriel, Ganea Laurenţiu şi Şapcă Nicu.
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 de astăzi şi daţi-mi voie să dau citire
ordinii de zi.
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 23.01.2014;
2. Proiect de hotărâre privind majorarea aportului Judeţului Bacău la capitalul social al
S.C. „Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău” SA;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse
agricole pentru anul 2014, în judeţul Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea
Naţională a Consiliilor Judeţene din România pentru anul 2014;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2014;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către
Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România pentru
anul 2014;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către
Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe pentru anul 2014;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Judeţului Bacău către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2014;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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9. Proiect de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi
nonprofit de interes public judeţean;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de Administrare
nr.5614/20.10.2004/15540/03.11.2004, încheiat între Consiliul Judeţean Bacău şi
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Judeţul Bacău şi Asociaţia Judeţeană de
Fotbal Bacău, în vederea cofinanţării proiectului „Dezvoltarea şi promovarea
fotbalului de masă în judeţul Bacău”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.119/28.06.2013 privind
aprobarea participării Judeţului Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău, la proiectul
„Imbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă
în condiţii de iarnă” şi a cheltuielilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Bacău
în implementarea acestuia;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza studiu
de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea şi dezvoltarea Infrastructurii de
Transport Aerian la Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău” ;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne
în valoare de 20.000.000 lei;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărîrii nr.144/2009 pentru aprobarea
proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului culturalOBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU”, finanţat prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a
cheltuielilor neeligibile şi a documentaţiei tehnico-economice;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

16. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia romanocatolicilor „Dumitru Martinaş” din Bacău pentru organizarea şi desfăşurarea
proiectului „Clubul tânărului european”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării parteneriatului cu Asociaţia
Conştiinţa Europeană în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului
„Promovarea impactului acţiunilor Consiliului Judeţean Bacău asupra populaţiei
judeţului”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee
judeţene;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/17.12.2012, cu
modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenţei de
traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale în judeţul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Bacău nr.34/28.02.2013;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiţii pe drumurile judeţene, „Modernizare DJ 243B,
Fântânele-Praja-Motoşeni, km 25+400-33+568, L=8,17 km”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanţarea
serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale
persoanei adulte cu handicap, precum şi a contribuţiei consiliilor locale la finanţarea
acestor servicii;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la unele instituţii publice
aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către judeţul
Bacău pentru cumpărarea imobilului „Hotel Central” situat în municipiul Bacău,
str.Nicolae Bălcescu nr.8, judeţul Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

25.Diverse.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 23.01.2014.
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.
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◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind majorarea aportului Judeţului
Bacău la capitalul social al S.C. “Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău” SA;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Am dori să ştim unde se duce majorarea
aceasta de capital de 4 miliarde şi ceva şi la ce este folosită. Şi doi, ştiu că avem şi noi
un reprezentant în adunarea generală, poate ne spune mai multe date despre bilanţul,
balanţa de anul trecut, cum a fost, cum a ieşit societatea, cu pierderi, cu câştig, chiar
dacă suntem acţionari minoritari nu ştim nimic despre această societate. Nu mi se pare
normal tot să facem majorări de capital ca să plătim salarii. Dacă se folosesc banii în
altă parte, să ne spuneţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îmi cer scuze, domnule consilier, nu am fost atent.
Am avut o discuţie cu domnul director de la Direcţia juridică.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Ideea era, că nu am văzut în expunerea de
motive unde se duc banii din majorarea de capital, inclusiv ai Consiliului local şi ai
Consiliului judeţean. Unde se duc?! La salarii, la pierderi, pe ce cheltuim aceşti bani?
Este clar că noi dorim să ne păstrăm acel procent dar chiar dacă suntem acţionari
minoritari, ar fi trebuit ca managerul societăţii, reprezentantul nostru, să ne dea o
raportare măcar anuală cu ce s-a întâmplat din anul 2012 şi până astăzi cu această
societate. Nimeni nu ştie nimic sau eu nu ştiu nimic.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna director, aveţi amănunte?
♣ D-na Mitrea Gabriela, director: Amănunte de acest gen nu am, deci nu cunosc
un bilanţ al Centrului de Afaceri. Ştiu doar că noi trebuie să ne majorăm aportul la
capitalul social proporţional cu cât deţinem capital social.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Dar banii unde se duc?
♣ D-na Mitrea Gabriela, director: Asta stabileşte societatea care administrează
Centrul Expoziţional.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Banii îi dăm noi şi ar trebui să ştim şi noi,
chiar dacă avem 9%.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, putem amâna proiectul dacă
consideraţi.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Eu zic să nu amânăm acest proiect. Să-l supunem
la vot, iar într-un timp cât mai scurt, optim, să solicităm un raport şi sunt convins că cei
de la conducerea Centrului de Afaceri ne vor pune la dispoziţie acest raport. Ba mai
mult avem şi un reprezentant al nostru în Consiliul de Administraţie. Sigur, acum nu-l
putem pune pe colegul într-o situaţie neplăcută, în sensul că nu este pregătit. La prima
şedinţă va veni pregătit şi ne va prezenta toată situaţia. Aşa zic eu. Haideţi să depăşim
acest moment.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, să fac
câteva precizări. Din cunoştinţele pe care le am, efortul principal al veniturilor la
Centrul de Afaceri şi Expoziţional merge pe utilităţi: facturi foarte mari la E-ON gaz şi
curent. Acolo avem cheltuielile cele mai mari. Sigur că şi Consiliul local şi-a adus
contribuţia cu 400 de mii lei, iar suma cu care participă Consiliul judeţean este destul
de mică. La ora actuală, efortul financiar al centrului se axează pe costul utilităţilor, în
special gazul şi curentul. Din materialul prezentat într-una din şedinţele Consiliului
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local, domnul director Pricopie a prezentat rentabilitatea Centrului de Afaceri şi
Expoziţional. Sigur că are şi un profit mai micuţ, dar asta nu înseamnă că stă prea bine.
Este la început de drum, marşează mult pe expoziţii şi ar trebui să-l ajutăm şi noi dacă
putem şi chiar fac un apel la dumneavoastră, în măsura în care putem să-l ajutăm pe
linia contractării acestor activităţi. El este în curs de formare şi sperăm că în anul 2014
va avea un profit substanţial. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Domnul Drăgănuţă cere nişte informaţii pe
care nu le-a obţinut şi asta este clar în urma intervenţiilor noastre. Există declaraţia de
bună intenţie de a promova totuşi acest proiect. Putem să o facem aşa în virtutea unei
majorităţi care există şi care poate impune acest proiect, dar este corect să lămurim
aceste aspecte. Nu cred că sunt probleme majore, dar îmi pare rău că dacă era această
problemă ridicată la comisie probabil că astăzi aveam toate informaţiile. Practic,
domnul Drăgănuţă, vrea un raport de activitate pe tot ce s-a întâmplat. Pot să solicit
intempestiv în timpul şedinţei, sau pot să cer la comisie sau pot să cer pentru luna
viitoare un raport de activitate pe tot ce înseamnă Centrul de Afaceri în ultimul an, sau
în ultimii doi ani. Ca să-l dea cineva în cinci minute, nu are cum să-l dea nimeni aici. Mi
se pare că şi solicitarea este intempestivă şi noi nu avem ce informaţie să-i oferim
domnului Drăgănuţă. Având în vedere că probabil, vom avea o şedinţă extraordinară în
prima decadă a lunii martie, legată de upgradarea contractului de asociere pe aeroport,
nu este o problemă să o amânăm pentru două săptămâni. Sunt convins că atunci vom
avea un raport de activitate, astfel încât domnul Drăgănuţă să-l studieze şi să voteze
acest proiect. Dacă noi am vota acest proiect doar în virtutea unei majorităţi, am creea o
discuţie, vă spun de pe acum inutilă da,… şi inutilă şi incorectă şi prefer să o evităm şi
să amânăm acest proiect pentru două săptămâni.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Domnul Drăgănuţă s-a referit la modul în care
Centrul de Afaceri gestionează nişte bani. Noi discutăm despre obligaţiile celor doi
acţionari, care înseamnă Consiliul judeţean şi Consiliul local, care s-au angajat să
participe la capitalul social al entităţii respective. Este o chestiune de cu totul şi cu totul
de altă natură, înţeleg eu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că am înţeles bine şi eu. Dacă cineva din
sala asta i-a răspuns domnului Drăgănuţă, atunci supun aprobării proiectul. Dacă i-a
răspuns cineva! Dacă nu i-a răspuns,…puteam să trecem aşa cu şenilele pe acest proiect,
dar nu cred că este cazul… ca să nu dăm naştere la comentarii. Aţi primit vreun răspuns,
domnule Drăgănuţă, la ceea ce aţi solicitat?
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Evident că nu şi de asta este foarte bine
dacă îl amânăm, ca să nu fie nici un fel de discuţie, fiindcă nu ştim dacă şi peste un an
trebuie să facem aceeaşi majorare de capital. Deci, dacă societatea funcţionează în
pierdere datorită faptului că sunt cheltuielile enorm de mari, aşa cum spunea domnul
consilier şi nu au nici o strategie sau vreun plan să-şi revină, o să folosim în fiecare an
prilejul de a face majorare de capital?! Dacă aveam câteva date, vedeam că este un lucru
pe care îl facem o singură dată…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Oricum acest proiect va avea acelaşi deznodământ
ca vot aşa cum l-ar avea şi peste două săptămâni. Problema este că dacă am face-o
acuma aşa, neţinând cont de intervenţia domnului Drăgănuţă şi nerăspunzând punctual,
ar însemna că, chiar nu contează opinia minoritarilor.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Domnule preşedinte, v-aş propune să dăm la spate
acest proiect de hotărâre şi între timp îl anunţăm pe domnul director Pricopie să vină să
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ne susţină. Între timp avem activitate şi peste o jumătate de oră cred că va fi prezent în
sală şi v-aş ruga să fiţi de acord.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu sunt de acord cu soluţiile pe picior. Nu.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Este păcat să nu aprobăm acest proiect, facturile
curg în continuare şi nu ştiu dacă nu ar fi oportun să-l aprobăm astăzi.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Aţi spus că societatea este pe profit.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Avem şi noi sincope. Reprezentantul nostru în
Consiliul de Administraţie nu este documentat la ora asta. Este nou numit.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Dumneavoastră, domnule Marcu, aţi spus
că societatea are un profit, dar mic.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Sigur ca orice societate nou înfiinţată.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Dacă are un profit mic, ca orice societate,
poate să-şi plătească cheltuielile.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Este limpede. Vom avea o şedinţă
extraordinară în prima decadă a lunii martie, nu este nici un capăt de ţară.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre şi se
aprobă cu 32 voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă”, respectiv domnii consilieri
Marcu Costică şi Olaru Neculai.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Două voturi împotrivă. Motivat de faptul?
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Consiliul local contribuie la majorarea capitalului
social cu o anumită sumă. Dumneavoastră, dacă nu o faceţi, înseamnă că aveţi o
problemă. Nu dumneavoastră, Consiliul judeţean, trebuie să discute cu partenerul. Dacă
nu face majorare de capital social înseamnă că are mai puţine acţiuni.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar cine a spus că nu facem? Domnule Olaru, eu
am fost foarte clar. Eu am spus că o facem. Domnul Drăgănuţă a ridicat o problemă. Eu
am spus părerea mea, intempestiv. Problema putea fi ridicată la comisie şi se rezolva
rapid. A ridicat problema în şedinţă. Dacă noi punem în funcţiune o majoritate, neţinând
cont de intervenţia domnului Drăgănuţă, care a solicitat nişte informaţii, pe care noi nu
le putem oferi, din păcate, chiar ar părea că trecem cu şenila peste acest lucru şi nu este
cazul. Dăm naştere la discuţii inutile, nu vă supăraţi.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Eu nu împărtăşesc acelaţi punct de vedere…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nici eu. Nu mă deranjează că nu împărtăşiţi.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Încercarea nu este de a vă face cumva pe plac sau
nu, ci de a discuta o problemă din perspectiva mea. Deci, domnul Drăgănuţă a pus o
problemă despre felul cum se cheltuiesc banii. Banii! Care bani?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La Centrul de Afaceri, contribuţia consiliului
judeţean. Pentru că dacă presupunem prin absurd domnule Olaru şi domnule Marcu,
presupunând că domnul Drăgănuţă găseşte nişte lucruri nelalocul lor, nelegale, evident
că ar pune sub semnul întrebării acest proiect de hotărâre. Presupunem.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Părerea mea în continuare pentru că dumneavoastră
în calitate de preşedinte al consiliului judeţean cât şi primarul municipiului Bacău în
calitate de preşedinte a organizat acest proiect, ar trebui să discutaţi acest lucru şi
explicaţiile să vină cumva din sursa care a dat startul la acest angajament şi nu
directorul Centrului de Afaceri, care ar trebui să vină după solicitarea făcută de domnul
Drăgănuţă, să explice unde cheltuieşte aceşti bani.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Greşiţi. Eu cu domnul primar dacă discut, discut
chestiuni de principiu, iar de problemele tehnice răspunde chiar directorul Centrului de
Afaceri. Problemele pe care le-a ridicat domnul Drăgănuţă sunt probleme strict, sau în
principal de competenţa directorului Centrului de Afaceri, nu a primarului sau a
preşedintelui consiliului judeţean. Domnul Pricopie ştie exact ce s-a făcut şi ce nu s-a
făcut acolo. Şi oricum amânarea acestui proiect, repet, nu pune sub semnul întrebării
participarea noastră acolo. Nu am supus aprobării respingerea acestui proiect, ci
amânarea acestui proiect cu două săptămâni. Am şi spus că deznodământul acestui
proiect va fi acelaşi. Dar dacă noi votăm, oricum creăm o majoritate aşa… dar nefiind
capabili să răspundem la o întrebare, repet, la o interpelare, repet, intempestivă, ca să fiu
mai explicit „băţul băgat prin gard”, eu nu vreau să marşez aşa ceva. Eu nu vreau pentru
că putem răspunde foarte documentat, chiar pe un suport electronic, pe un C.D. domnul
Drăgănuţă îl studiază frumos şi veţi vedea că va vota proiectul, că ăsta va fi
deznodământul. Nu mai târziu de 10 martie.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Eu am răspuns la întrebarea dumneavoastră la
motivarea votului negativ. Am făcut-o şi, chiar dacă vă nemulţumeşte, trebuie luat în
consideraţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu că mă nemulţumeşte. V-am rugat să
motivaţi, ca să nu părem noi de rea intenţie şi dumneavoastră de bună intenţie. Noi nu
suntem de rea intenţie că am propus amânarea. Să nu amestecăm lucrurile.
◄Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la
principalele produse agricole pentru anul 2014, 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.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului
Judeţean Bacău către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pentru anul
2014;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului
Judeţean Bacău către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2014;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului
Judeţean Bacău către Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din
România pentru anul 2014;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului
Judeţean Bacău către Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe pentru anul 2014;
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 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Judeţului Bacău
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2014 .
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 şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea finanţărilor
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
◄Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea Contractului de Administrare nr.5614/20.10.2004/15540/03.11.2004,
încheiat între Consiliul Judeţean Bacău şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea dintre Judeţul
Bacău şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanţării proiectului
„Dezvoltarea şi promovarea fotbalului de masă 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 Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, am o mică nelămurire şi o
propunere, dacă îmi permiteţi. M-aş referi chiar la titlul proiectului. Este vorba de
„dezvoltarea şi promovarea fotbalului de masă în judeţul Bacău”. S-ar putea înţelege că
este vorba de o nouă disciplină aşa cum vorbim de tenis de câmp, tenis de masă, fotbal
de sală, fotbal clasic sau fotbal de masă. Deci, dacă vorbim de fotbalul despre care
vorbeşte toată lumea şi se pricepe toată lumea, eu zic că ar trebui să ne gândim la o
formulare mai românească, zic eu aşa. Nu-mi sună bine. Aş spune “Dezvoltarea şi
promovarea fotbalului ca activitate sportivă de masă” sau ca mişcare populară, dacă
vreţi. În fine eu zic că titlul nu este tocmai bine ales.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Fotbalul de masă, vă spun că nu este un
sport omologat. Am înţeles.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: S-ar putea înţelege că noi promovăm o nouă
disciplină, ceea ce nu ştiu dacă ar fi rău, dar să nu fie confuzie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci “dezvoltarea şi promovarea fotbalului ca
activitate sportivă de masă în judeţul Bacău”.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da. Eu zic că e bine, mi se pare mai româneşte.
Spuneaţi că 60% dintre echipe sunt din zona rurală. Poate ne gândim şi sigur ne gândim
şi cred că toată lumea este de acord, să promovăm în special echipe din zonele sărace
ale judeţului, pentru că sunt consilii locale care au forţa financiară să-şi susţină
activităţile sportive, dar sunt în acelaşi timp şi comune care abia îşi plătesc salariile şi
cred că ar trebui să fie un criteriu primordial acesta. În rest, proiectul mi se pare unul
bun.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Nu am împărţit încă primăriile din mediul
rural în primării sărace şi primării bogate, toate au probleme cu finanţările. Este foarte
adevărat că sunt şi consilii locale în mediul rural care au bugete ceva mai înzestrate,
dacă pot să spun aşa, în comparaţie cu altele, dar era complicat de făcut o grilă, repet, în
care să separăm. Eu cred că putem sprijini tot fotbalul amator, ca activitate sportivă de
masă din judeţul Bacău la nivel de copii şi juniori, indiferent că sunt din mediul rural
sau urban. Efortul îl putem face şi nu este nici un fel de problemă. Nu are rost să
împărţim judeţul.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Scuzaţi-mă, se cunosc aceste echipe, care sunt?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Evident că da.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Ar putea cineva să ni le pună la dispoziţie?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bineînţeles, există de la Asociaţia Judeţeană de
Fotbal, sunt anexate.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da? Bun. Scuzaţi.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Observ că la PDL nu prea aveţi timp cu studiul
materialelor. Spaţiu aveţi dar timp nu prea aveţi. Numai lunea citiţi materialele.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nici dumneavoastră nu prea aveţi timp să ni le
daţi la timp. Dacă tot vorbim despre asta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi de ce, nu le-aţi primit joi?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Să vedem dacă sunt chiar cu 5 zile înainte. Hai să
calculăm. Noi mai avem şi alte activităţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier Mihăilă, nu aţi primit
materialele joi?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu. Joi am fost anunţaţi.
♣ Dl Benea Dragoş,preşedinte: Să luaţi materialele.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu. Am fost anunţaţi de şedinţă, nu ni s-a spus de
materiale că sunt gata. Dar nu am vrut să intru în discuţia asta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aruncaţi aşa discuţia. Eu cred că materialele au
fost gata de joi dacă vreţi să ducem până la capăt discuţia. Sunt consilieri judeţeni care
au luat materialele de joi.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Bine.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu am spus că le citiţi lunea la PDL. Aţi avut
vizită week-end-ul ăsta şi am înţeles nu aţi avut timp cu studiul materialelor. Nici
dumneavoastră, nici domnul Drăgănuţă, dar nu este nici o problemă. Dacă mai sunt
observaţii?
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul
formulat de domnul consilier Mihăilă Petrică şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
nr.119/28.06.2013 privind aprobarea participării Judeţului Bacău, prin Consiliul
Judeţean Bacău, la proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă” şi a cheltuielilor cu care va fi
implicat Consiliul Judeţean Bacău în implementarea acestuia;
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 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea şi
dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la 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.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, în cadrul comisiei am venit cu o
propunere, când se va da drumul la studiul de fezabilitate. Punctual. Pentru accesul la
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noua parcare care se prefigurează a fi, aş propune ca împreună cu, Consiliul local să
găsiţi soluţia ca tot ce se devarsă din partea de vest a judeţului să aibă acces direct de la
sensul giratoriu din faţa Centrului de Afaceri, direct în parcare. Să nu mai intre prin
oraş, să o facă iar la dreapta, iar la stânga şi aşa mai departe. Şi a doua problemă: deja în
Consiliul local am înţeles că se prefigurează a se lărgi puţin partea de acces de la
semafor până la stradă să o facă mai accesibilă, pentru că am înţeles de la doamna
director, că va fi şi traseu pentru autocare şi pentru maşini mari, ca să nu mai avem
neplăceri (dacă ne ducem cu maşina), cauzate de taxiurile parcate şi de o parte şi de
alta. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: E prinsă pentru lărgire şi acea stradă, doamna
director Chelaru? Legat de drumul acela care să lege Centrul de Afaceri...
♣ D-na Chelaru Oana, director R.A. Aeroportul Internaţional “George Enescu”
Bacău: S-a discutat subiectul de către domnul consilier şi noi am făcut amintire la o
discuţie făcută cu cei de la Consiliul local de pe vremea vechiului proiect, în care având
teren disponibil în interiorul Aeroportului să poată fi luată în calcul o ieşire, repet, prin
interiorul Aeroportului, pe lângă gardul perimetral cum ar veni, care să aibă ca şi ieşire
acel drum înspre Centrul de Afaceri. Deci este un subiect luat în discuţie şi va fi reluat
cu prima ocazie, astfel încât practic să contribuim la uşurarea acestui trafic şi la
fluidizarea lui dacă vreţi, faţă de condiţiile pe care le avem în prezent.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate
◄Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei;
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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărîrii
nr.144/2009 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural-OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN
BACĂU”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a cofinanţării
cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi a documentaţiei tehnico-economice;
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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău
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cu Asociaţia romano-catolicilor „Dumitru Martinaş” din Bacău pentru organizarea şi
desfăşurarea proiectului „Clubul tânărului european”;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înţeleg că aici domnul consilier Bejan nu va vota,
pentru că s-ar afla într-un conflict de interese. În schimb, ar putea să ne dea câteva
amănunte despre ce se va realiza în urma unei eventuale asocieri cu asociaţia romanocatolicilor „Dumitru Mărtinaş”.
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: După cum ştim, asociaţia romano-catolicilor
„Dumitru Mărtinaş” reprezintă interesul a peste 98,5% din catolicii din judeţul Bacău.
Din păcate, în judeţul nostru, există mai multe organizaţii pro-maghiare. Sigur, asociaţia
romano-catolicilor promovează ideea de românism a catolicilor din judeţul nostru.
Ultimul recensământ, spuneam că a scos la iveală faptul că romano-catolicii în proporţie
de peste 98,5% se consideră a fi români. Datorită legislaţiei în vigoare, grupurile etnice
beneficiază de finanţări de la stat şi aşa cum ştim, în foarte multe din satele catolice din
cadrul judeţului Bacău, funcţionează cursuri de limba maghiară. Noi considerăm că
această limbă, nu că nu este necesară, fiecare poate să înveţe ce vrea, dar considerăm că
pentru ceea ce reprezintă România în Uniunea Europeană, nu cred că le foloseşte
copiilor şi tinerilor atât de mult limba maghiară. Atunci am găsit de cuviinţă să facem
nişte module prin care copiii să participe la cursuri de limba engleză, la cursuri de
fotografie, de cultură civică, de religie, pentru că ştim că o serie de sate, în special cele
două din estul judeţului, Arini şi Vladnic sunt nişte sate mai mult decât amărâte şi
beneficiază de foarte puţin sprijin din partea statului. De altfel, cine a citit acest
material, (este destul de complet), eu zic că este un proiect generos şi necesar în acelaşi
timp, pentru că repet, tinerii trebuie să ştie cine sunt în primul rând. Aţi văzut că sunt
prinse şi cursuri de istorie, aşa cum spunea şi profesorul Dumitru Mărtinaş, catolicii din
Moldova sunt un grup minoritar religios şi nu un grup etnic. Ei sunt la origini
transilvăneni veniţi din Transilvania şi s-au aşezat în aceste locuri cu mulţi ani în urmă,
sigur o parte în secolul al-XIII-lea dar, marea majoritate în secolul al-XVII-lea, alXVIII-lea şi venind de acolo din Ardeal mai ales din judeţele Covasna şi Harghita au
venit şi cu acest grai ceangăuaş, aşa zis ceangău. Sigur că adaptabilitatea la vorbirea
română este problematică şi din această cauză, considerăm că sunt necesare o serie de
cursuri de educaţie, fie şi lingvistică, pentru că ştim foarte multe lucruri despre modul
de exprimare a catolicilor, mai ales acei din grupurile ceangăeşti, din satele ceangăeşti.
Cred că dacă aveam alte posibilităţi de finanţare, sigur apelam la altceva. Din păcate,
Consiliul judeţean este singurul care ne poate sprijini. Noi am mai încercat finanţări pe
la Ministerul Culturii şi nu am reuşit pentru că Ministerul Culturii finanţează doar
grupurile etnice, nu şi minorităţile religioase. Dacă mai are cineva întrebări, cu mare
plăcere vă stau la dispoziţie.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Cunosc şi eu bine răspândirea ceangăilor în judeţ.
Sunt probleme cu care se confruntă nu numai ei, se confruntă şi românii cei ortodoxi.
Aş vrea să pun o întrebare: sincer, mi-a plăcut în mod deosebit cum aţi prezentat
obiectivele acestui proiect. De exemplu, în localitatea Arini, (cunosc binişor locul de
acolo) vreo 10-15% sunt şi ortodoxi. Copiii ortodoxi când or să vadă că cei catolici
12

merg şi fac cursuri de engleză, IT, cultură religioasă, artă fotografică, ş.a.m.d., se vor
întreba dacă au şi ei acces.
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Cu siguranţă, da. Nici nu se pune problema.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Eu zic că ar trebui în regulament prins aşa ceva.
Pentru că altfel apare (nu vreau să spun cuvântul dur) discriminare.
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Nu există această discriminare. Aşa după cum
ştiţi cu ani în urmă, când veneau ajutoare din afară, Biserica Catolică niciodată nu a
făcut diferenţă dintre ortodoxi şi catolici. Toată lumea care a mers după ajutoare, a
primit ajutoare, neţinându-se cont de apartenenţa religioasă.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Am două întrebări: prima: pe ce criteriu s-a ales
grupul ţintă de 160 şi nu 170 sau 100 sau ştiu eu altă cifră şi 52 ore de curs? Există o
experienţă anterioară? De ce s-au stabilit aceste cifre? Şi doi: cine sunt lectorii şi dacă
au licenţă în acest domeniu?
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Da. Ca şi număr al participanţilor la aceste
cursuri să spunem, nu este o cifră fixă. Poate să fie şi 200, nu este nici o problemă. Noi
am spus un minim de 160. Lectorii care participă la aceste cursuri, sunt toţi autorizaţi
respectiv, profesori de limba engleză, sunt licenţiaţi în IT ca să spunem aşa, sau
profesori de istorie, cum ar fi profesorul Coşa pe care îl ştim cu toţii, profesor doctor
Coşa, da? care şi el va preda cursuri de istorie, profesorul Frâncu care va participa şi el
de la Liceul de Artă. Deci, nu participă la aceste cursuri oameni neavizaţi. Vor fi oameni
avizaţi cu siguranţă.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilieri: Am şi o menţiune. În obiectivele proiectului, la
punctul 3, „crearea a patru puncte de lucru în satele Faraoani, Cleja, Arini, Vladnic
locuite de comunităţi romano-catolice”, eu spun că acolo, după Vladnic, ar trebi să
spunem „locuite majoritar de comunităţi romano-catolice”, pentru că în afară de catolici
şi ortodoxi, pot să fie şi de alte confesiuni. Deci să se stabilească, pentru că este foarte
important: „majoritar de comunităţi româneşti, romano-catolice”. Pentru că altfel, spune
locuite de catolici şi atât.
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Păi nu s-a făcut şi nu vom face niciodată
diferenţa dintre catolici şi ortodoxi. V-am spus că la orice curs pot participa atât
ortodoxi cât şi catolici, fără restricţii. Nu sunt probleme de genul acesta şi cu siguranţă
nu vor fi.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: L-aş ruga pe domnul Bejan să-mi lămurească două
probleme. Unu: Dacă ceea ce doriţi dumneavoastră este o interfaţă a bisericii catolice
care este bine reprezentată în aceste comunităţi şi doi: dacă înţeleg bine (şi mă axez
numai pe formarea asta intelectuală de cunoaştere a uneia sau mai multe limbi străine),
faceţi o concurenţă sau o complementare la programa de învăţământ? şi cărei populaţii
vă adresaţi? populaţiei şcolare?, că aţi spus tineri. Deci, până la şcoală, până la
gimnaziu, de unde încep obligatoriu studierea limbilor străine şi cu ce scop? Mulţumesc
frumos.
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Da. Sigur că Biserica Catolică nu este străină de
această activitate şi este normal să nu fie străină, pentru că dacă aţi observat sunt şi
preoţi care vor veni să facă educaţie religioasă. La punctul doi, vă pot spune că acest
program se adresează elevilor. În primul rând elevilor. Am spus tineri la modul general,
dar ne referim la elevii de şcoală, pentru că noi venim practic complementar la
pregătirea pe care o face şcoala, venim complementar cu o serie de cursuri. Deci, nu
este altceva decât o completare să spunem, la ceea ce fac ei la şcoală.
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♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Şi atunci chiar că aş introduce termenul de
discriminare dacă dumneavoastră faceţi complementar ceva faţă de ceea ce face şcoala.
Pentru restul copiilor…
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Dar v-am spus că pentru toţi copiii ortodoxi,
catolici nu contează, pentru toată lumea sunt aceste cursuri.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Pentru că nu aş vrea să fiu în consonanţă cu colegul
dinainte care a vorbit.
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Nu este nici o discriminare.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Da. M-am uitat cu multă atenţie aici, la toate
disciplinele care vor fi în aria de pregătire a tânărului european. Toate aceste discipline
vor avea avizul, aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean? Că nu putem fiecare să ne
ducem…
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Nu are treabă Inspectoratul Şcolar cu aşa ceva.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Este chestiune de cultură generală sau îţi dă şi un
certificat, se face o evaluare?
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Da. E o chestiune de cultură generală. La urmă
vor fi premiaţi cei care sunt mai buni. Aţi văzut, dacă aţi citit programul, spune foarte
clar ce se întâmplă. Noi nu suntem la concurenţă cu Inspectoratul Şcolar. Cu siguranţă.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Spuneţi-mi vă rog, domnule Bejan, managerul de
proiect şi asistentul manager care consumă jumătate din valoarea proiectului, cine sunt
cei doi ?
♣ Dl Bejan Gheorghe,consilier: Asistentul managerului de proiect este domnul
profesor Coşa şi manager va fi profesorul Frâncu de la Liceul de Artă.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Deci cei doi consumă jumătate din buget.
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Managerul are 28 de mii şi asistentul 23 de mii.
Dar aceştia lucrează efectiv.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă cu 31 de voturi „pentru” şi 2 „abţineri”, respectiv domnii
consilieri Olaru Neculai şi Cautiş Vasile.
◄Se trece la punctul 17 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării
parteneriatului cu Asociaţia Conştiinţa Europeană în vederea finanţării şi realizării în
comun a proiectului „Promovarea impactului acţiunilor Consiliului Judeţean Bacău
asupra populaţiei judeţului”;
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 18 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee
judeţene.
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 19 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/17.12.2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
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 20 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea
licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale în judeţul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Bacău nr.34/28.02.2013;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 21 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii pe drumurile judeţene,
„Modernizare DJ 243B, Fântânele-Praja-Motoşeni, km 25+400-33+568, L=8,17 km”;
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 22 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului director Bârlădeanu Sorin director adjunct la DGASPC pentru a
prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea costurilor medii
anuale pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor
copilului şi ale persoanei adulte cu handicap, precum şi a contribuţiei consiliilor locale
la finanţarea acestor servicii;
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♣ Dl Bârlădeanu Sorin, director adj, DGASPC: Domnule preşedinte, este vorba
de stabilirea costurilor medii pe tipuri de beneficiari, tipuri de servicii, pe care le oferim
atât copiilor încadraţi într-o categorie de handicap, cât şi persoanelor adulte în aceeaşi
situaţie. Aceste costuri medii trebuie să fie aprobate şi le supunem atenţiei
dumneavoastră din două motive: o dată că se constituie baza de calcul la contractele de
asociere ale unităţilor administrativ-teritoriale la finanţarea acestor activităţi şi al doilea,
aceste costuri medii trebuie să fie date transparent pentru întreaga noastră activitate.
Aveţi în anexe cele două categorii de beneficiari, persoane adulte cu handicap şi copii
încadraţi într-o categorie de handicap pe tipuri de servicii pe care le oferă Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
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 23 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii la unele instituţii publice aflate în subordinea 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 24 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preempţiune de către judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Hotel Central” situat
în municipiul Bacău, str.Nicolae Bălcescu nr.8, 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 de „Diverse” din ordinea de zi.
Dacă sunt intervenţii la punctul Diverse?
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu am vrut să întrerup fluxul şedinţei, dar
permiteţi-mi să nu fiu de acord cu generalizarea afirmaţiei dumneavoastră şi vă citez,
“consilierii PDL nu prea citesc materialele” şi aduc şi un argument sau două în acest
sens.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu ştiam că aveţi simţul umorului.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dacă e glumă, e glumă. Vă aduceţi aminte că în
anii din urmă la preţul de referinţă al cerealelor am intervenit în fiecare an. Nu numai că
am citit materialul, dar în acest an ne-am pus de acord şi cu Direcţia Agricolă studiind şi
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codul fiscal modificat şi am venit cu materialul aproape de realitate. Şi nu a mai fost
nevoie să pierdem timpul. Mai mult de atât, colegul meu domnul Drăgănuţă, dacă nu ar
fi citit materialul, cred că nu ar fi fost de acord cu amânarea proiectului. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am spus că l-a citit luni, nu am spus că nu l-a
citit. În termeni legali l-a citit, dar luni. Nu. A fost o glumă şi a fost o glumă vis-a-vis
de anexa care exista la proiectul de hotărâre cu echipele de juniori din judeţ. Nu. Chiar a
fost o glumă nevinovată.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Eram la fotbal, doar, nu?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Dacă mai sunt alte intervenţii?
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 24.02.2014, pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit,
Consilier Nicoleta Ciulină
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