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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 25 iunie 2012, privind şedinţa de constituire a 
Consiliului Judeţean Bacău ales la 10 iunie 2012 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor si domnilor consilieri, stimaţi 

invitaţi, permiteţi să declar deschisă şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Bacău, 
ales la 10 iunie 2012 şi vă propun să începem această şedinţă de constituire prin ascultarea 
Imnului Naţional. 

Asistenţa se ridică în picioare şi se ascultă Imnul Naţional. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc. 
În conformitate cu dispoziţiile art.891 alin (1) şi alin.(2) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,         
”Constituirea consiliilor judeţene se face în termen de 3 zile de la data depunerii 
jurământului de către preşedintele consiliului judeţean. Convocarea consilierilor 
declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către preşedintele consiliului 
judeţean. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul 
consilierilor judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, 
şedinţa se va organiza în aceleaşi condiţii, peste două zile, la convocarea preşedintelui 
consiliului judeţean”. 

În aplicarea dispoziţiilor de mai sus am emis dispoziţia nr. 153 din 22.06.2012 prin 
care am cerut întrunirea Consiliului  judeţean  în şedinţa de constituire pentru data de 
astăzi, 25 iunie 2012 şi  convocarea  nr.7764 din  21.06.2012 care a fost adusă la 
cunoştinţă consilierilor. 

Constat că toţi consilierii judeţeni declaraţi aleşi la 10 iunie 2012 au dat curs 
convocării, fapt pentru care vă rog să primiţi sincerele mele aprecieri şi urarea de succes în 
exercitarea mandatului de ales local pe care l-aţi primit din partea alegătorilor. 

Doresc să vă aduc la cunoştinţă că la şedinţă participă domnul prefect Claudiu 
Şerban, domnul deputat Palăr Ionel, domnul primar al municipiului Bacău Romeo 
Stavarache, primari, viceprimari de comune, reprezentanţi mass-media, alţi invitaţi. De 
asemenea, doresc să precizez că, potrivit art.98 raportat la art.42 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Bacău este şedinţă publică. 

Aşa cum aţi luat cunoştinţă din convocator, se propune ca această şedinţă să aibă 
următoarea ordine de zi: 

1. Alegerea comisiei de validare. 
2. Validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la 10 iunie 2012. 
3. Depunerea jurământului de către preşedintele Consiliului judeţean şi de 

către consilierii judeţeni. 
4. Constituirea Consiliului Judeţean Bacău. 
5. Alegerea celor doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Bacău. 
  

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii la ordinea de zi prezentată. 
Nefiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate. 
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► Se trece la punctul 1 din ordinea de zi - Alegerea comisiei de validare. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: „Pentru validarea mandatelor, consiliile judeţene 

aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de 
validare alcătuită din 3-5 consilieri aleşi.” 
       Vă supun la vot propunerea ca această comisie de validare să fie alcătuită din 3 
consilieri.  Este altă propunere decât 3? Eu am formulat una. 

Se propune ca în comisia de validare să fie aleşi 3 membri. 
Se supune la vot propunerea de a fi aleşi 3 membri în comisia de validare         

şi se aprobă în unanimitate. 
Vă rog să faceţi propuneri pentru nominalizarea comisiei. 
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Din partea grupului USL propun pe doamna 

consilier Marchiş Ana. 
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Din partea  Partidului Democrat Liberal  propun pe  

domnul Drăgănuţă Constantin. 
 ♣ Dl Năstase Claudiu consilier: Din partea  grupului USL propun pe domnul   

Ichim Mihai. 
♣ Dl Şendrea Iulian Răzvan, consilier: Din partea PP-DD propun pe domnul Cautiş 

Vasile. 
Se supune la vot, prin vot deschis, propunerea făcută de către domnul Brăneanu 

Dumitru ca doamna Marchiş Ana  să facă parte din comisia de validare şi se votează în 
unanimitate.   

 Se supune la vot, prin vot deschis, propunerea făcută de către domnul Năstase 
Claudiu ca domnul Ichim Mihai să facă parte din comisia de validare şi se votează în 
unanimitate.  

Se supune la vot, prin vot deschis, propunerea făcută de către domnul Şendrea Iulian 
Răzvan ca  domnul Cautiş Vasile să facă parte din comisia de validare şi se votează în 
unanimitate. 

Se supune la vot, prin vot deschis, propunerea făcută de către domnul consilier 
Enăşoae  Petru ca domnul Drăgănuţă Constantin să facă parte din comisia de validare şi se 
votează cu 6 voturi „pentru”. Nu s-a întrunit numărul de voturi necesar ca domnul 
Drăgănuţă Constantin  să poată face parte din comisia de validare. 

  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Comisia de validare formată din cei trei membri  îşi 

va desemna un preşedinte şi un secretar.  
Componenţa comisiei de validare este următoarea: domnul Ichim Mihai, preşedinte, 

doamna Marchiş Ana, secretar, iar domnul Cautiş Vasile, membru. 
 

 ► Se trece la punctul 2 din ordinea de zi - Validarea mandatelor consilierilor 
judeţeni aleşi la 10 iunie 2012. 

  
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Potrivit dispoziţiilor art.892 alin.(3) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean 
şi propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.” 

(4) „Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeţean 
numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea 
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consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii 
privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.” 

Înainte de a se trece la validarea mandatelor, vă fac cunoscut şi conţinutul art.33 
coroborat cu art.90 din Legea nr.215/2001 care prevede că: În cazul în care consilierul 
judeţean declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună 
jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului 
politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea 
mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid.” 

La această dată avem renunţarea expresă la mandatul de consilier judeţean, a 
următorilor candidaţi declaraţi aleşi de către Biroul Electoral Judeţean: 

-Benea Dragoş 
-Pocovnicu Dorian Constantin 
-Scripăţ Constantin 
-Manolache Cristinel. 

În urma solicitărilor adresate formaţiunilor politice ai căror candidaţi au renunţat 
expres la mandatul de consilier judeţean, au fost comunicaţi următorii supleanţi, ce 
urmează să fie supuşi procedurii de validare: 

-Dinu Ioana Raluca 
-Dumitru Răspopa Mincu Adrian 
-Burcă Eugen 
-Isvoran Vasile 

Cunoscând aceste dispoziţii legale, comisia de validare se retrage împreună cu 
secretarul judeţului, pentru a analiza dosarele cu rezultatele alegerilor din 10 iunie 2012, 
pe baza cărora comisia va întocmi şi va prezenta un raport cu propuneri de validare sau 
invalidare a mandatelor consilierilor aleşi. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În perioada cât comisia de validare lucrează 
(doamna Marchiş, domnul Ichim Mihai şi domnul Cautiş Vasile să ia legătura cu 
secretariatul tehnic), am să rog să ia cuvântul domnul deputat Palăr Ionel, apoi domnul 
primar Stavarache. 

♣ Dl Palăr Ionel, deputat: Mulţumesc domnule preşedinte. Bună ziua, bine v-am 
găsit dragi colegi, vreau să vă transmit gândurile mele sincere de bine şi din dorinţa de a 
colabora în următorii 4 ani de zile pentru binele judeţului. Consider că focul războiului s-a 
încheiat de acum înainte, iar Bacăul să fie privit ca un tot unitar. Mai în glumă, mai în 
serios, discutam cu câţiva prieteni  şi spuneam că avem un judeţ cât  o ţară, avem un judeţ 
care trebuie administrat profesionist şi cu bună pricepere, avem un judeţ care are suficiente 
zone unde necesită o dezvoltare accentuată, avem nevoie în acest judeţ de dialog de 
colaborare şi de ce nu şi de foarte, foarte multă înţelegere. Domnule preşedinte vă felicit 
pentru faptul că astăzi sunteţi din nou reales preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău. 
Felicit şi pe domnii consilieri, cu unii dintre dumneavoastră am mai lucrat şi consider că 
această primenire a administraţiei Consiliului judeţean, a legislativului, de altfel, este de 
bun augur. Cred şi de fapt aţi  fost, sunteţi şi veţi fi în stare să faceţi ca în  judeţ să nu se 
facă nici o diferenţă, ca în judeţul Bacău să existe armonie şi de ce nu, pentru că în acest 
moment, relaţiile dintre Primăria municipiului Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău,  sunt 
mai bune ca niciodată  şi să demonstrăm acest lucru ca după 4 ani, electoratul să spună că 
a meritat, că această construcţie politică, numită Uniunea Social Liberală şi-a atins scopul. 
Vă felicit şi cred că atât dumneavoastră cât şi domnul primar Stavarache veţi avea raţiunea 
şi înţelepciunea să trataţi  municipiul şi judeţul Bacău ca un tot unitar. Mult succes. 
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♣ Dl Stavarache Romeo, primar: Domnule preşedinte, domnule prefect, domnule 
deputat, onorată asistenţă, stimaţi invitaţi, vreau să vă spun şi eu câteva din gândurile care 
m-au făcut să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, la acest moment semnificativ  
pentru politica băcăuană. După anul 1990, moment în care putem spune că din punct de 
vedere politic, atât Partidul Naţional Liberal cât şi Partidul Social Democrat iată s-au 
aşezat la aceeaşi masă pentru a lucra în interesul cetăţenilor acestui judeţ. Eu sunt convins 
şi o spun cu toată responsabilitatea, sunt convins că cele două consilii, atât Consiliul Local 
Bacău şi mai ales Consiliul Judeţean Bacău, vor lucra cu toată responsabilitatea în 
interesul cetăţenilor judeţului Bacău şi sunt convins că fiecare dintre noi vom face tot ce 
este posibil  să  aducem  finanţări pentru a duce până la capăt şi la bun sfârşit tot ceea ce 
ne-am propus. Urmează o perioadă din punct de vedere administrativ foarte interesantă 
dacă ne gândim că, este clar că în următoarea perioadă probabil în proporţii covârşitoare, 
acum când vorbim, avem şansa să avem o regionalizare şi cred eu, că  cei care 
reprezentăm  din punct de vedere administrativ, dar şi politic judeţul Bacău, avem datoria 
şi posibilitatea şi puterea ca noi să facem ca Bacăul să reprezinte un nume în regiunea 
noastră, iar municipiul Bacău şi judeţul Bacău, să poată să fie cap de afiş atunci când se 
discută despre administraţia regională. Şi plecând de aici, îi spun domnului preşedinte şi 
tuturor  forţelor politice, că începând de astăzi avem o datorie  toţi, dar absolut toţi, să 
luptăm pentru acest lucru. Mâna întinsă pe care atât Partidul Naţional Liberal, cât şi 
Partidul Social Democrat şi de ce nu şi Partidul Conservator au făcut-o înainte de aceste 
alegeri, acum un an de zile, cred eu că demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, ca 
noi cei care suntem aleşi pe aceste funcţii o dată la 4 ani în afară de faptul că reprezentăm 
partidele noastre, reprezentăm electoratul în majoritate. Şi atâta timp cât suntem majoritari  
acum în Consiliul local şi în Consiliul judeţean, responsabilitatea noastră este mai mare ca 
oricând. Sunt convins că domnul preşedinte va face tot ce este posibil ca administrarea 
judeţului să fie cu siguranţă mai bună decât acum. Noi am întins această mână şi eu sunt 
convins că cei doi poli politici, puternici, la ora actuală din România, Partidul Naţional 
Liberal şi respectiv Partidul Social Democrat vor face tot ce este posibil ca Bacăul să aibă 
numai de câştigat. Aveţi un consiliu care are oameni cu personalitate, aveţi un consiliu 
domnule preşedinte, care cu siguranţă aşa cum veţi transmite pe de o parte mesajul politic, 
dar şi pe de altă parte mesajul administrativ,  va lucra în interesul cetăţenilor acestui judeţ. 
Să dea Dumnezeu ca Bacăul să aibă numai de câştigat în această colaborare.  Iar în ce mă 
priveşte pe mine şi echipa mea, suntem prezenţi astăzi aici, pentru că noi credem cu 
adevărat în această echipă formată să lucreze împreună,  pentru că s-a demonstrat de-a 
lungul timpului că luptele, şi mai ales din ultima perioadă luptele dintre cele două partide 
şi în general luptele între partide nu au făcut întotdeauna bine acestui judeţ. Mult succes şi 
să dea Dumnezeu ca după 4 ani de zile să putem spune că ne-am atins obiectivele. Numai 
bine pentru Bacău. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc domnului primar Stavarache şi domnului 
deputat Palăr. Pentru că am primit raportul comisiei de validare, o să vă citesc  validarea, 
iar când  voi depune jurământul sunt şi eu dator cu câteva cuvinte pentru toată lumea din 
această sală, cât şi pentru cetăţenii judeţului Bacău. Am să vă citesc validarea mandatului 
fiecărui consilier. Domnul Ichim Mihai, doamna Marchiş Ana şi domnul Cautiş Vasile au 
validat toate mandatele. Validarea mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis 
al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. Persoana al cărui mandat este supus 
validării sau invalidării nu participă la vot. 
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Voi citi din tabelul înmânat de comisia de validare, pe fiecare consilier şi voi supune 
la vot validarea mandatului care se va face prin ridicare de mâini. 

 
Dl Bălan Paustin - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Bejan Gheorghe - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Belceanu Gheorghe - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Bondor Silviu - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Bontaş Dumitru - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Bostan Ionel Gabriel - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Brăneanu Dumitru - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Burcă Eugen - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Cautiş Vasile - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Căsăneanu Gabriel Vasilică - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Ciubotariu Lucian Manuel - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
D-na Coşa Maricica Luminiţa - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Dascălu Ioan - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
D-na Dinu Ioana Raluca - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate 
Dl Drăgănuţă Constantin - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Dumitru Răspopa Mincu Adrian - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Enăşoae Petru - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Floroiu Ionel - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Ganea Laurenţiu Eugen - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Humulescu Vasile - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Ichim Mihai - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Isvoran Vasile - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
D-na Marchiş Ana - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Marcu Costică - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate 
D-na Marcu Viorica - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Mihăilă Petrică - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Mârtz Carmen - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Năstasă Claudiu Constantin - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Ochenatu Nechifor Eugen - Aici avem o problemă: lipseşte. Îl putem valida 

acum? - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. Îl validăm acum şi va depune 
jurământul în şedinţa următoare, deoarece acum lipseşte motivat. 

Dl Olaru Neculai - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Pâslaru Marius - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Pristavu Mihai - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Seto Bogdan Constantin - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Stănică Marian Ovidiu - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
Dl Şendrea Iulian Răzvan - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
D-na Şotcan Theodora - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
  

Concluzia care s-a desprins în urma acestor verificări este aceea că alegerea celor 36 
de candidaţi s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Au fost validate 
mandatele tuturor celor 36 de consilieri  judeţeni aleşi  la 10 iunie 2012. 

   
► Se trece la punctul 3 din ordinea de zi - Depunerea jurământului de către 

consilierii ale căror mandate au fost validate. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Procedura va fi în ordinea după cum am făcut 

validarea şi veţi depune jurământul cu textul integral. Am să încep eu primul. 
Domnul preşedinte Benea Dragoş depune jurământul. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aşa cum v-am promis, doresc să spun şi eu câteva 

cuvinte. Vă mulţumesc pentru aplauze, mulţumesc pentru prezenţă. Ţin să precizez de la 
început că jurământul, în accepţiunea legii, l-am depus vineri la Tribunalul Bacău,  dar eu 
cred că am o datorie morală de a depune jurământul şi în faţa celor cu care urmează să 
colaborez de acum înainte timp de 4 ani, în faţa celor care m-au susţinut ca să câştig un 
nou mandat de preşedinte la Consiliul judeţean. Şi de ce nu, prin intermediul mass-mediei 
sunt dator cu un mesaj către cetăţenii judeţului Bacău şi către cei care m-au votat şi către 
cei care nu m-au votat şi aici nu vreau să fiu ipocrit, vreau să mulţumesc în mod cu totul 
special celor 167 de mii de cetăţeni care m-au votat, iar celor care nu m-au votat nu pot să 
le mulţumesc, dar vreau să-i conving în următorii 4 ani, că opţiunea celor 167 de mii de 
cetăţeni nu a fost deloc greşită. Nu am ajuns astăzi recomandat, să câştig alegerile la 
Consiliul judeţean, fără susţinerea celor 167 de mii de băcăuani, dar şi fără susţinerea celor 
trei formaţiuni politice foarte puternice: Partidul Naţional Liberal, Partidul Social 
Democrat, Partidul Conservator, de către un număr important de primari peste 60 de 
primari, de un număr important de consilieri locali şi consilieri judeţeni. Este munca mea, 
dar nu numai a mea, este şi munca acestor formaţiuni politice şi încă o dată sper să nu vă 
înşel aşteptările şi să am patru ani în care proiectul propus, de care au amintit şi 
antevorbitorii mei, în care trebuie să militez, să muncesc, pentru dezvoltarea în primul 
rând echilibrată şi în al doilea rând durabilă a judeţului Bacău. Durabilă pentru că, acesta 
este unul din principiile cu care se lucrează în Uniunea Europeană, iar domnul primar 
Stavarache ştie foarte bine la ce mă refer. După o dezvoltare echilibrată şi durabilă a 
judeţului, poţi sta cu fruntea sus după 4 ani în faţa celor care te-au susţinut şi în faţa 
electoratului. Trag nădejde că alături de partidele PNL, PSD, PC, de propunerile pe care le 
vom formula pentru funcţiile de la Bucureşti, alături de aceşti oameni vom fi capabili şi 
vom şti să facem lobby de la un simplu microbuz şcolar pentru o comună, până la un 
obiectiv de talia Spitalului municipal, sau de talia şoselei de centură ocolitoare a 
municipiului Bacău. Va fi o muncă permanentă, zi de zi, o muncă pe care trebuie să o 
ducem mai mulţi, nu numai unul sau doi sau trei sau zece oameni. Nu întâmplător am ales 
această locaţie, de obicei şedinţele de Consiliul judeţean s-au  ţinut şi se vor mai ţine în 
clădirea  palatului administrativ. Astăzi am ales ca această şedinţă să se ţină la Centrul de 
afaceri şi pentru că există capacitatea pentru o şedinţă festivă şi pentru că există puterea 
simbolului în această locaţie, o locaţie care a fost realizată ca urmare a unui parteneriat 
încheiat în decembrie 2004 între Primăria Municipiului Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi 
Guvernul României. La momentul respectiv s-a pus la dispoziţie un teren pentru care 
Primăria Municipiului Bacău a atras fonduri europene şi astăzi avem un edificiu care, 
vedem de la zi la zi, de la lună la lună, cât este de util. Este  expresia  a ceea ce trebuie să 
facem în următorii 4 ani şi ceea ce pot eu să vă spun, este că sunt convins că suntem 
capabili să repetăm asemenea exemple, repet, pentru obiective de o mai mică importanţă 
cât şi pentru obiective de mare importanţă. Pentru că sunt foarte mulţi primari din mediul 
rural aici în sală, precizez că au de susţinut investiţii care vizează infrastructura rutieră - fie 
vorbim de drumuri judeţene, de drumuri comunale şi de ce nu, de drumuri naţionale. 
Avem infrastructura de apă şi canal - şi aici este un proiect serios pe fonduri europene pe 
care primăria şi consiliul judeţean sunt parteneri principali. Avem investiţii care ţin de 
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protejarea mediului şi avem investiţii pe fonduri europene. Sunt investiţii care ţin de 
sănătate şi avem aici Spitalul municipal. Vorbesc aici şi de Spitalul judeţean, care trebuie 
să-şi continue modernizarea şi de ce nu, vorbim şi de secţia de radioterapie. Dar ce este 
mai important şi vreau să subliniez acest lucru, la toate aceste obiective şi investiţii avem 
nevoie de susţinerea Guvernului. De acord!  Dar odată cu realizarea acestor investiţii, până 
când se vor realiza, este nevoie de o evoluţie a resurselor umane. În continuare, vă place 
sau nu, asta este o realitate. Sunt funcţionari publici în instituţiile publice care sunt plătiţi 
din banii statului, care nu ştiu să respecte cetăţeanul. Sunt funcţionari publici mai mulţi 
care nu ştiu să respecte cetăţeanul, decât sunt cei care ştiu să respecte cetăţeanul, fie că 
vorbim de o simplă primărie, fie că vorbim de consiliul judeţean sau fie că vorbim de un 
spital. Poţi să rezolvi sau nu poţi să rezolvi o problemă, omul poate să te înţeleagă sau nu 
poate să te înţeleagă, dar suntem datori şi putem să vorbim frumos, să ne comportăm 
frumos, să ne comportăm civilizat. Şi noi suntem, cu toţii, şefi de instituţie şi avem 
responsabilitatea să modificăm acest raport de forţe între funcţionarii care nu înţeleg că 
trebuie, în primul rând, să respecte cetăţeanul. Iar acei funcţionari care nu înţeleg că pot să 
elibereze o hârtie în două sau trei zile şi caută tot felul de chichiţe spre a prelungi sau a 
condiţiona eliberarea unui aviz sau unei autorizaţii de construcţie, de acei funcţionari 
trebuie să avem puterea să ne despărţim şi să-i trimitem în şomaj sau în mediul privat, ca 
să vadă care este diferenţa dintre mediul privat şi mediul public. Din păcate, din fericire, 
trăim într-o ţară în care locul de muncă a devenit un lux şi sunt în continuare funcţionari 
publici care nu ştiu şi nu înţeleg acest lucru. Iar eu vă spun că în instituţii, începând cu 
Consiliul judeţean şi instituţiile care sunt subordonate Consiliului judeţean, vor fi 
modificări fundamentale şi profunde în relaţia cu cetăţeanul. Încă odată, asigurându-i pe 
cei care m-au susţinut în această campanie electorală - care sper că s-a încheiat şi eu afirm 
că, din punctul meu de vedere, campania electorală în judeţul Bacău s-a încheiat - sper să 
lucrăm la o rezolvare echilibrată şi durabilă a judeţului şi sper să nu înşelăm încrederea a 
peste 50% din cetăţenii acestui municipiu sau ai acestui judeţ sau ai acestor localităţi, 
pentru că nimic nu este mai onorant şi îmbucurător în acelaşi timp, decât de a primi peste 
50% din voturile populaţiei. Este o misiune, o dulce povară pe care o vom duce cu toţii în 
următorii 4 ani şi de care sperăm să ne achităm cu succes. Aşa să ne ajute Dumnezeu. Vă 
mulţumesc frumos. 

♣ Dl Şerban Claudiu, prefectul judeţului: Mulţumesc domnule preşedinte! V-am 
solicitat această intervenţie deoarece, cu permisiunea dumneavoastră, am să mă retrag  
întrucât trebuie să particip şi să prezidez încă vreo două-trei consilii astăzi. Mergem într-
un maraton cu toţi cei de la prefectură, pentru că avem 20 de zile de la alegeri pentru a 
constitui 93 de consilii locale şi a valida 93 de primari. Este un lucru destul de serios. 
Felicitări, domnule preşedinte, pentru că aţi demonstrat, pentru a treia oară prin această 
realegere, că încununaţi aşteptările locuitorilor Bacăului şi aţi fost ales de un număr  
impresionant de locuitori, iar asta pentru că dumneavoastră aţi demonstrat de-a lungul 
anilor că ştiţi să fiţi apropiat de problemele Bacăului şi de problemele locuitorilor. Felicit 
noul consiliu judeţean ales şi validat astăzi. Îmi amintesc că, acum câţiva ani, eram şi eu 
membru în Consiliul judeţean, deci ştiu ce înseamnă responsabilitatea pe care 
dumneavoastră v-o asumaţi astăzi prin jurământ, ştiu ce înseamnă să fii în slujba 
cetăţeanului şi vă îndemn, aşa cum îmi place mie să spun la fiecare constituire de consiliu, 
să fiţi în slujba cetăţeanului, să fiţi în slujba aproapelui şi să fiţi îngăduitori şi toleranţi unii 
cu alţii, pentru a putea lucra împreună în echipă şi pentru a putea aduce Bacăul pe harta 
europeană a oraşelor şi a judeţelor din Europa. Încă o dată felicitări şi să vă dea Dumnezeu 
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să vă unească pasiunea de a construi împreună. Am sentimentul şi aproape sigur 
certitudinea că noii consilieri aleşi sunt oameni de echipă, sunt oameni care pot construi 
împreună. Dincolo de patima din alegeri, sunt sigur că puteţi să depăşiţi momentul şi să 
puneţi mână de la mână să puteţi construi. Vă asigur că în prefectul judeţului Bacău veţi 
avea întotdeauna un suport şi un sprijin, vă asigur că alături de preşedintele Consiliului 
Judeţean Bacău vom înainta spre Guvern o mulţime de hotărâri, sper venite din partea 
dumneavoastră, pentru a putea face lucruri bune şi înălţătoare pentru Bacău. Vă 
mulţumesc.Domnule preşedinte, permiteţi să mă retrag. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Lăsaţi-l în locul dumneavoastră, dacă nu vă supăraţi, 
pe domnul subprefect Pocovnicu, care este proaspăt investit. Am să-l rog să poftească în 
faţă. 

♣ Dl Şerban Claudiu, prefectul judeţului: Da. Prefectura trebuie să vegheze asupra 
legalităţii desfăşurării şedinţei.  

♣ Dl  Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumesc şi vă dorim drum bun. Intrăm în 
procedura de depunere a jurământului. Eu am insistat să avem procedura firească, să nu 
avem procedura scurtă. Deci, fiecare dintre dumneavoastră va veni şi va depune 
jurământul. Veţi avea la dispoziţie textul jurământului pe care trebuie să-l rostiţi şi să-l 
semnaţi.  

   
 Se depune, de către fiecare consilier în parte, jurământul: 

 
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Bacău. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 

 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc pentru celeritatea cu care am parcurs 
acest punct de pe ordinea de zi.   

 

► Se trece la punctul 4 din ordinea de zi - Constituirea Consiliului Judeţean 
Bacău. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Potrivit art.90 raportat la art.34 alin.(2), teza finală: 

„Constituirea consiliului judeţean se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii 
consilierilor judeţeni validaţi”. 

În acest sens, supun spre aprobare Hotărârea privind constatarea constituirii 
Consiliului Judeţean Bacău.  

 Se supune la vot Hotărârea privind constatarea constituirii Consiliului Judeţean 
Bacău şi se aprobă cu unanimitate. 

 
În acest moment a încetat mandatul vechiului Consiliu judeţean. 

 
► Se trece la punctul 5 din ordinea de zi - Alegerea celor doi vicepreşedinţi ai 

Consiliului Judeţean Bacău. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: potrivit art.101 alin.(1) şi (2) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „Consiliul judeţean alege dintre  membri săi 2 vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii 
se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie”.  
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 Pentru alegerea celor doi vicepreşedinţi procedura este următoarea: 
Alegerea făcându-se prin vot secret, avem la dispoziţie un buletin de vot care are 

următorul format şi conţinut: „Buletin de vot privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului 
Judeţean Bacău 25.06.2012. Numele şi prenumele, apartenenţa politică, opţiunea”. 
Opţiunea se exprimă prin înscrierea semnului X în dreptul candidatului preferat. 
Propunerile pentru cele două funcţii de vicepreşedinte se fac de către consilieri, în numele 
formaţiunii politice sau alianţei pe care o reprezintă. Fiecare propunere va fi supusă 
dezbaterii în sensul că se solicită consilierilor să se pronunţe dacă au observaţii la 
propunerea făcută şi se consultă consilierul propus dacă acceptă candidatura. În situaţia în 
care nu sunt observaţii şi candidatura este acceptată, propunerile vor fi înscrise pe 
buletinul de vot în ordinea care au fost făcute. Dacă vor fi observaţii, ascultăm motivarea 
acestor observaţii de către cel ce le-a făcut, dăm cuvântul în apărare candidatului propus, 
după care supunem la vot propunerea şi dacă întruneşte majoritatea celor prezenţi va fi 
înscrisă pe buletinul de vot. După ce s-a încheiat etapa formulării propunerilor se tipăresc 
atâtea buletine de vot câţi aleşi locali suntem, după care se va trece la exercitarea votului 
în cele două cabine special amenajate, pentru a ne asigura că votul se exercită în mod 
corect a cărei procedură o vom preciza la momentul potrivit. 

Se supune la vot procedura propusă si se aprobă în unanimitate. 
Pentru operaţiunile de tipărire a buletinelor de vot, distribuirea acestora şi pentru 

numărarea voturilor propun să alegem o comisie formată din 3 consilieri. Propun să 
folosim comisia de la validare,  domnul Ichim, doamna Marchiş şi domnul Cautiş. 

Se supune la vot şi se votează în unanimitate.  
Cine doreşte să facă propuneri? 

 
♣ Dl Ciubotariu Lucian, consilier: Propun pentru funcţia de vicepreşedinte  pe 

domnul Năstasă Claudiu. 
♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu propun 

pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte pe domnul Brăneanu Dumitru. Am suficiente 
argumente pentru a face această propunere, este cunoscut în judeţul Bacău pentru 
activitatea prestată de-a lungul timpului, este o persoană integră şi respectată în Consiliul 
judeţean. Sper să aibă succes. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt alte propuneri? 
 

Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinele de vot cu cei doi candidaţi 
propuşi pentru funcţia de vicepreşedinte pentru vot secret. 

    
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Rugăm comisia de numărare a voturilor să meargă la 

tipărirea buletinelor de vot, care vor fi semnate şi ştampilate. 
 

Se trece la împărţirea buletinelor de vot, în ordine alfabetică, de către dl. preşedinte 
Benea Dragoş şi apoi se trece la exercitarea votului. 

După ce toţi consilierii şi-au exercitat votul, dl. preşedinte roagă membrii Comisiei de 
numărare a voturilor să se retragă pentru a efectua operaţiunea respectivă şi a întocmi 
procesul-verbal cu rezultatul votării. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Profit de ocazie şi am să vă prezint un amănunt 

statistic şi să mulţumesc cuiva, o persoană care m-a susţinut mult şi în campanie şi până la 
campanie şi la Consiliul judeţean.  Amănuntul statistic este că, în Consiliul judeţean în 
perioada 2004-2008 s-au aprobat 658 de proiecte de hotărâri de consiliu judeţean, iar în 
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perioada  2008-2012 s-au aprobat 770 de proiecte de hotărâri de consiliu judeţean. Nu ştiu 
câte vor fi în următorul mandat dar cred că vom avea foarte multe care vor fi aprobate nu 
din puterea pixului sau din puterea plenului ci vor fi aprobate pentru că vom fi convinşi cu 
toţii, că ele vor aduce plus valoare sau ele servesc interesele cetăţenilor judeţului Bacău. 
Profit de această pauză repet, pentru ai mulţumi doamnei Coşa Maricica pentru felul în 
care a activat în Consiliul judeţean în scurtul mandat pe care l-a avut. Un vicepreşedinte 
foarte bun şi o persoană  foarte competentă, corectă şi loială, îi mulţumesc încă o dată şi 
sper că noul tandem de la Consiliul Judeţean  să îl  preia  şi să înveţe multe de la 
colaborarea care am avut-o cu doamna Coşa. Probabil vom avea o şedinţă de consiliul 
judeţean, ordinară pentru luna iulie în prima decadă cât de repede pentru a aproba 
comisiile, probabil vom avea şi câteva proiecte de hotărâre care nu au putut fi aprobate în 
luna iunie pentru că a fost o lună mai agitată. Ca o cutumă la Consiliul judeţean ca şi la 
Consiliul local, şedinţele se programează în perioada 20-30 ale lunii, în a doua decadă a 
lunii,  dar vreau să vă informez  că  în precedentul consiliu judeţean vă mărturisesc că dacă 
aveam nevoie de o şedinţă extraordinară sau de îndată, am găsit foarte multă solicitudine 
din partea consilierilor judeţeni şi le mulţumesc pentru acest lucru. Au fost şedinţe de 
consiliul judeţean care au fost convocate de pe o zi pe alta sau de la o oră la alta pentru a 
debloca diverse proiecte europene sau diverse alocări pe care le-am avut. Aşa vom lucra şi 
în viitorul mandat, sigur că va fi mai greu cu consilierii din judeţ, dar în principiu vom ţine 
cont şi de aceste lucruri. 

A sosit rezultatul votului.  
Vă rog procesul verbal domnule Ichim! 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Dau citire procesului verbal. Încheiat azi 25 iunie 2012 

cu ocazia numărării şi verificării buletinelor de vot privind alegerea vicepreşedinţilor 
Consiliului Judeţean Bacău. În urma verificării buletinelor de vot s-a constatat 
următoarele: Nr buletine de vot depuse în urnă-36, nr buletine de vot valabil exprimate -
32, nr. buletine de vot nule -4. 

Faţă de cele două propuneri făcute în plenul şedinţei de constituire avem următoarele 
rezultate: 

Dl Brăneanu Dumitru: 31 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”; 
Dl Năstasa Claudiu Constantin: 31 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”. 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte:  Îi felicităm pe cei doi vicepreşedinţi şi le urăm 

succes în activitate.         
 

Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închisă şedinţa  
de constituire a Consiliului Judeţean din data de 25 iunie 2012, drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces-verbal.  
 
                   PREŞEDINTE,  
 

        Dragoş BENEA                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
 

                                                                        Elena-Cătălina ZARĂ 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Întocmit: 
 

                                                                                                                                              Consilier, Nicoleta CIULINĂ           


