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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni 

Nr.2631 din 31.01.2022 

 

 

    PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 31.01.2022, în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 

 
 

  Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.178 alin.(1)  din Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.23 din 25.01.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală şi pe site-ul consiliului judeţean. 

  Şedinţa se desfăşoară on-line. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 35 de consilieri judeţeni (31 on-line 

şi 4 în sală) absentând doamnul consilier Melinte Ion.  

          Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, la şedinţă participă directorii executivi ai 

direcţiilor aparatului de specialitate ale consiliului judeţean. 
 Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Valentin Ivancea.  
 

  ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri. Am optat astăzi să 

facem şedinţa on-line ţinând cont de gradul de incidenţă de la nivelul Municipiului Bacău. Eu sper, ca 

următoarea şedinţă care o să fie extraordinară şi care va avea loc săptămâna viitoare când se va adopta 

bugetul, să o facem fizic, pentru că este un proiect extrem de important pentru judeţ şi aş dori să putem 

avea o discuţie liberă  pe buget.    

     Pentru şedinţa de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 19.01.2022; 
 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr 227/2015 privind  Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile în anul 2022; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului 

de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 159, Dămienești- limită Jud.Neamț, km 31+115- km 

36+400, Județul Bacău”;  

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului 

de investiții  ,,Modernizare DJ 252B, Gioseni-Pâncești, km 18+700-km 30+100, județul Bacău”;   

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului 

de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 123, km 41+000-44+800, limită județ Harghita -Valea 

Uzului județul Bacău;      

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului 

de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 243B –limită județ Vaslui, km 23+350 - km 25+400, 

limită județ Vaslui  - Fântânele și km 56+161-77+493,Vultureni (intersecția cu DJ 241A) - Parincea 

(intersecția cu DJ 252), județul Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, prin aplicarea 

prevederilor Legii nr 281/2021 pentru realizarea obiectivului-proiectul strategic ,,REGIUNEA-

NORD-EST-AXA-RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț-

Traian - DN2F, km. 28+000-50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea-Podu Turcului - Izvoru 

Berheciului, km.25+000-83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului-Secuieni), km 64+250-78+114), 

precum și modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Bacău nr.2/2017, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării a două terenuri arabile situate în extravilanul 

comunei Corbasca, județul Bacău, identificate cu numărul cadastral 62091, respectiv cu numărul 

cadastral 62093;  

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  asigurării de la bugetul local, prin transfer de la bugetul de 

stat,  a cheltuielilor efectuate prin aplicarea Legii nr 273/2004 privind procedura adopției, 

republicată, art.100^4 și art.100^5 alin.(3), în scopul susținerii și stimulării adopției interne în anul 

2022;    

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

  

10.  Proiect de hotărâre privind acceptarea donației a două autoturisme marca Dacia, de la Fundația Sera 

România;  

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Bacău și la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

12. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău 

pentru anul școlar 2022-2023; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

14. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  prețurilor  medii la principalele produse agricole și al masei 

verzi de pășune pentru anul 2022, în județul Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul 

de investiții ,,Construire bază salvamont și anexe, împrejmuire teren, fosă septică vidanjabilă și 

branșamente la utilități” oraș Slănic Moldova; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

16.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei Sănduleni, a unui 

sector din drumul județean DJ 118, de la km 1+600 până la km 1+650, situat pe raza administrativ 

teritorială a comunei Sănduleni; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții 

,,Reparații capitale clădire sala de gimnastică C1-C2”; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții 

,,Reparații capitale la Clădire 3-Pavilion triere infirmerie”; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul 

public al județului Bacău, în favoarea Centrului Școlar de Educație Icluzivă nr. 1 Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

20. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor și tarifelor de închiriere a unor imobile aflate în 

domeniul public sau privat al Județului Bacău,valabile în anul 2022; 

 Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale 

concesionate conform Hotărârii Guvernului nr 884/2004, cu modificările și completările 

ulterioare,valabile în anul 2022;   

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competență a județului Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2, alin.(2) din Acordul de colaborare ce constituie Anexa 

nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.2/2017 privind aprobarea proiectului, a acordului de 

colaborare şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanţare a proiectului 

strategic intitulat  “REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMŢ-

BACĂU, DJ207D (limită judeţ Neamţ – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită 

judeţ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) şi DJ 241A (Izvoru 

Berheciului  - Secuieni, km 64+250 – 78+114)”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul ordinii de zi prezentat. 

 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul ordinii de zi în forma prezentată şi se aprobă cu 34 

de voturi pentru. ( 30 de voturi on-line şi 4 voturi în sală). 
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu        x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar -   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Supun la vot în conformitate cu prevederile art.135, alin.(8) din 

Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 

următoarele proiecte:  
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1. Proiect de hotărâre privind  solicitarea  trecerii unui imobil situat în comuna Letea Veche, având 

numărul cadastral 68693, din domeniul  public al comunei  Letea Veche în domeniul public al județului 

Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

2. Proiect de hotărâre privind asocierea  Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea finanțării și 

realizării unei investiții pentru construirea unui Athletic Park.   

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul ordinii de zi suplimentat. 

 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul ordinii de zi suplimentat şi se aprobă cu 34 de voturi 

pentru. (30 de voturi on-line şi 4 voturi în sală). 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana      x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin -   

37. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 

doamnei secretar general al judeţului dr. Elena Cătălina Zară, pentru a supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei extraordinare de îndată din data de 19.01.2022. 
 

   ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 

coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 

începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean Bacău din data de 19.01.2022. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal din data de 

19.01.2021. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal în forma prezentată şi se aprobă cu  32 de 

voturi pentru. (28 voturi on-line, 4 voturi în sală) şi o abţinere (doamna consilier Cristea Tina Oana). 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu        x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica -   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana   x 

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian -   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   
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32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Totodată, în conformitate cu 

prevederile art.243 alin.(1), lit. n), din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

informez consilierii judeţeni cu privire la aplicabilitatea art.228 alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din 

acelaşi act normativ, conform cărora: 

 (2) În exercitarea funcţiei, consilierul judeţean aflat in una dintre situaţiile de conflict de interese, 

prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol, are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean 

interesul personal  pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod 

obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

 (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul judeţean nu mai este luat în calcul pentru 

cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are 

drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

 (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea 

prevederilor alin.(1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul 

de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o 

perioadă de maximum 6 luni. 

 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă rog să vă anunţaţi cei care nu puteţi participa la vot. 

 

 ♣ Dl Scripăţ Constantin, vicepreşedinte: Nu particip la vot la punctele: 17, 18, 19 şi 22. 
 

 ♣ Dl Andrieş Ionuţ, consilier: Nu particip la vot la punctul 13. 

 

 ♣ Dl Droiman Alexandru Norbert, consilier: Nu particip la vot la punctele: 17, 18, 19.  

 

 ♣ Dna Egarmin Ana Maria, consilier: Nu particip la vot la punctele: 17, 18, 19. 

 

 ♣ Dl Cucerescu Ion, consilier: Nu particip la vot la punctele: 17, 18, 19. 
 

 ◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr 227/2015 

privind  Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile în anul 2022. 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Ştiţi că acest proiect a fost cu amendament. Vi s-a transmis 

un amendament susţinut de domnul vicepreşedinte Panfil Gelu Ionuţ. Pentru a-l studia mai cu atenţie, am 

trecut acest proiect pe ordinea de zi în această şedinţă ordinară şi am s-o rog pe doamna secretar general 

Elena Cătălina Zară să dea citire amendamentului.  

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: În cadrul ședinței extraordinare din 

data de 19.01.2022, domnul vicepreşedinte Panfil Gelu Ionuţ a făcut amendamentul la proiectul de 

hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, aplicabile în anul 2022, cu privire la taxele de acces la 

Filarmonica “Mihail Jora”. S-a propus retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre anterior 

menționat, cu reluarea discuțiilor în ședința ordinară.  

 Pentru a spori gradul de ocupare și folosire a spațiilor Filarmonicii “Mihail Jora”, domnul 

vicepreşedinte propune modificarea și completarea Anexei nr.5 privind taxele pentru activitățile 

desfășurate de Filarmonica “Mihail Jora” Bacău pentru anul 2022 stabilite conform art. 486 alin. (1) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, după cum urmează: 
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Nr. 

crt. 

TIPUL TAXEI TAXĂ 

An 2021                   An 2022 

1. Taxa utilizare temporară sala “Ateneu” 

-pentru societăți comerciale  

a) între 1-2 ore 

b) între 2-4 ore 

c) între 5-8 ore; 

 

-pentru partide politice  

a) între 1-2 ore 

b) între 2-4 ore 

c) între 5-8 ore 

 

-pentru unități de învățământ 

a) între 1-2 ore 

b) între 1-4 ore 

c) între 4-8 ore 

 

-pentru O.N.G, Asociații, Fundații, etc.  

a) între 1-4 ore 

b) între 4-8 ore 

 

-pentru instituții bugetare subordonate Consiliului 

Județean Bacău 

 

 

-                           800 lei; 

    -                            1.600 lei; 

    -                            2.300 lei; 

 

 

     -                              450 lei; 

     -                              850 lei; 

     -                           1.100 lei; 

 

 

-                          200 lei; 

300 lei;                       400 lei; 

400 lei;                       500 lei; 

 

 

350 lei;                        450 lei; 

500 lei;                        600 lei; 

 

Gratuit                         Gratuit               

2 Taxa utilizare temporară hol “Ateneu” 

-pentru societăți comerciale  

                           *de la 1 la 2 ore 

                           * peste 2 ore 

-pentru partide politice 

                           * de la 1 la 2 ore 

                           * peste 2 ore  

-pentru unități de învățământ  

                           * de la 1 la 2 ore 

                           * peste 2 ore 

 

 

200 lei/ oră                 200 lei/ oră 

100 lei/ oră                100 lei/ oră 

 

150 lei/ oră                150 lei/ oră 

50 lei/ oră                  50 lei/ oră 

 

100 lei/ oră                100 lei/ oră 

50 lei/ oră                   50 lei/ oră 

3.  Taxa de intrare la spectacol 

-taxa pe biletul de intrare la concerte simfonice 

obișnuite 

- taxa pe biletul de intrare la concerte simfonice 

extraordinare  

-taxa pe biletul de intrare la recitaluri 

 

-taxa pentru concert educativ 

 

10 lei                             20 lei 

 

20-50 lei                        50 lei 

 

-                            20 lei 

 

3 lei                                5 lei 

3.1  Taxa pentru concerte susținute 

în străinătate                -EURO- 

Conform           200 Euro/concert 

Invitație 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la amendamentul propus de 

domnul vicepreşedinte Panfil Gelu Ionuţ. 

 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Eu pe întregul proiect am nişte observaţii, nu mă voi referi 

la amendament. Prima observaţie se referă la momentul în care noi votăm acest proiect. El se referă la 

taxele şi impozitele pentru anul 2022. Ori, cea mai elementară logică ne spune că ar fi trebuit cel târziu în 

ultima zi a anului anterior aplicării taxei să votăm  şi să aprobăm aceste taxe. Ce taxe s-au aplicat până 

astăzi? Taxele din 2021? 
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♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Dumneavoastră care aveţi o experienţă extraordinară în 

consiliul judeţean, ar trebui să cunoaşteţi următorul aspect: proiectul pe care l-am supus astăzi la vot, a 

fost supus dezbaterii publice şi ca atare, până când  nu respectăm paşii legali nu putem adopta în consiliul 

judeţean acest proiect. De asemenea, ştiţi foarte bine, în momentul când se adoptă hotărârea de astăzi, 

intră în vigoare cu data adoptării. Nu văd unde este problema. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Problema este, ce s-a aplicat până acum. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: S-a aprobat ceva ce nu ştiu eu? 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Nu, domnule preşedinte. Pentru anul 2022, noi am aplicat 

până în data de 31 ianuarie taxele din anul 2021, ceea ce nu este firesc. Deci, putem să ne gândim la un 

calendar în care să începem demersurile pentru taxele şi impozitele anului care urmează. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Ştiţi ce îmi place la dumneavoastră? Îmi place că, chiar 

dumneavoastră vorbiţi de taxe şi impozite. Eu aş fi mai reticient.  

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule preşedinte, nu vă onorează o astfel de remarcă.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: De ce să nu mă onoreze? Eu plătesc taxele la stat, 

dumneavoastră nu le plătiţi. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Eu plătesc. Ceea ce am de plătit, plătesc. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Dumneavoastră nu plătiţi taxele şi încercaţi acum să găsiţi un 

subiect pe acest proiect. Eu vă sugerez încontiuare să vă plătiţi taxele la stat după care să faceţi amendament 

când trebuie făcut amendamentul, nu când supun la vot. Ce să înţeleg eu? Că trebuiau adoptate până la data 

de 31 decembrie? 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule preşedinte, vă rog să vă calmaţi.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Sunt foarte calm dar nu vreau să mă pierd în discuţii inutile. 

♣Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Sunteţi într-o mare eroare. Adoptăm nişte taxe care trebuiau 

adoptate deja şi trebuiau să fie operaţionale.  

♣ Dl Nistor Adrian, consilier: Domnule Olteanu, chiar nu sunteţi în măsură să vorbiţi cu noi 

despre taxe, impozite şi datorii. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule Nistor, cereţi vă rog permisiunea domnului 

preşedinte să vă dea cuvântul. Domnule preşedinte, nu am văzut în referatul de aprobare menţiunea privind 

asigurarea transparenţei decizionale şi cred că este o scăpare. Dumneavoastră spuneţi că a fost act normativ 

şi a fost pus în dezbatere publică. Am constatat că la proiectul nr.14 se face vorbire în referatul de aprobare, 

publicarea în ziarul „Deşteptarea”, şi pe site-ul instituţiei. Mă aşteptam şi aici să fie aşa, pentru că este un act 

normativ mai important şi cu o aplicabilitate mai largă, trebuia făcută şi aici o menţiune. O altă problemă pe 

care vreau să o supun atenţiei, este referitoare la amenzile pentru contravenţiile la circulaţia pe drumurile 

judeţene. Nu le-am văzut menţionate acolo. Sunt trecute taxele, dar amenzile nu le văd şi mă refer la nota de 

fundamentare privind propunerile pentru taxe, tarife şi amenzi aferente anului 2022 de la Serviciul Public 

Judeţean de Drumuri. E o scăpare? Astept un răspuns. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Eu am încercat să înţeleg ce spuneţi. Am reţinut în mare parte 

şi am înţeles că din referatul de aprobare lipsesc anumite lucruri. 1. Dacă a fost în transparenţă decizională şi 

dacă a fost publicat. 2. Lipsesc anumite lucruri pe care dumneavoastră nu le-aţi regăsit. Pot să vă spun în 

felul următor: dacă dumneavoastră aţi făcut doar o notificare, nu aţi făcut un amendament. Aţi văzut că 

lipsesc, au fost în transparenţă publică şi aşa cum a procedat doamnul vicepreşedinte Panfil puteaţi să faceţi 

şi dumneavoastră o notificare în sensul acesta în aşa fel încât, în acest moment să putem trece mai departe.  

Dacă lipseşte ceva din transparenţă publică, dacă aţi sesizat un lucru care nu apare în documentaţie, puteaţi 

să formulaţi un amendament  nu să corectaţi pe cei din aparatul executiv. În afară de asta, ţinând cont de 

faptul că totuşi a fost în transparenţă publică şi am încercat să-l trecem în prima şedinţă, l-am supus din nou 

şi puteaţi să ne scrieţi anumite lucruri ca să putem corecta materialul. Eu am să verific dacă există vreo 

greşeală  şi dacă există o greşeală înseamnă că este de formă, nu de fond.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Referitor la acest proiect care este foarte important pentru 

bugetul anului 2022, eu pe fond nu am observaţii, mai ales că acest proiect a fost construit cu ajutorul 

directorilor de la instituţiile respective. În principiu, ei o să-şi asume aceste taxe care se vor duce şi spre 

veniturile lor şi vor putea să-şi ducă mandatul în instituţiile respective aşa cum trebuie. La „Ateneu” unde 

aveţi taxe de utilizare temporară hol „Ateneu”, cred că peste 2 ore ar trebui altfel exprimat. Eu cred că peste 

2 ore înseamnă doar o taxă suplimentară care se pune la cei 150 de lei de la 1 la 2 ore.  
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♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Să vă uitaţi cu atenţie, vedeţi că peste 2 ore există o taxă, nu 

văd unde ar fi problema. Haideţi să ne uităm cu atenţie şi să vedeţi că peste 2 ore, logica pe care a  pus-o în 

amendament domnul vicepreşedinte Panfil, a fost în felul următor: nu o să stea nimeni 4 ore, rar se întâmplă 

să stea cineva 4 ore în sală. Trebuie să facem fragmentat astfel încât să încurajăm participarea, să avem o 

taxă flexibilă şi ulterior ce se depăşeşte se taxează. Mi se pare firesc, nu văd vreo inadvertenţă chiar şi în 

prezentarea amendamentului. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Aţi spus bine acum. Ce se depăşeşte, să fie 50 de lei/ora. 

♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Aşa şi este formulat, domnule consilier. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Eu înţeleg altfel, domnule consilier. Eu dacă mă duc şi cer 3 ore, 

o să mă taxeze 50 de lei/ora.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Nu are cum să fie aşa. Primele 2 ore costă atât, iar ce este 

peste, se taxează suplimentar. Este în regulă?  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: A fost doar o observaţie. Aş vrea să întreb: Ce înseamnă taxă 

pentru concerte susţinute în străinătate, minim 200 de euro pe concert? Este vorba că Filarmonica din Bacău 

care pleacă în străinătate trebuie să plătească o taxă?  La ce se referă?  

♣ Dl Panfil Gelu Ionuţ, vicepreşedinte: Această taxă nu face obiectul amendamentului. Această 

taxă este preluată exact cum a fost în proiectul supus dezbaterii publice. În schimb, eu am înţeles că este 

vorba de taxele pe care Filarmonica le percepe în momentul în care se deplasează în străinătate. 

♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Este taxa prevăzută de Filarmonică în momentul în care 

încheie un contract cu  ONG, cu o instituţie din străinătate.  

♣ Dl Panfil Gelu Ionuţ, vicepreşedinte: Exact. Aşa am înţeles şi eu.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Şi atunci, Filarmonica se va deplasa în străinătate să susţină 

acest concert pentru 200 de euro? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule consilier, este tocmai invers, pentru că noi vorbim 

de Filarmonică ca sediu, adică intrare în clădire. Cei care vin şi concertează în urma unui contract de 

parteneriat încheiat cu Filarmonica, au o taxă de participare.  

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Domnule preşedine, permiteţi-mi ca 

în urma verificării după şedinţă, să luăm legătura cu cei de la Serviciul de taxe şi impozite şi o să dăm forma 

corectă gramatical. Dacă este aşa cum spune domnul vicepreşedinte Panfil, taxa este pentru concertele 

susţinute de persoanele fizice sau juridice din străinătate. După ce vom contacta serviciul de specialitate, 

vom încadra corect pe lege punctul 31. 

♣ Dl Nechita Neculai, consilier: „Acele persoane care sunt invitate de Filarmonica Bacău”, aşa 

trebuie scris. 

♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Lăsăm Filarmonica să formuleze. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vom face această completare ţinând cont că este o chestiune 

de formă şi nu de fond.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Eu cred că împreună cu directorul de acolo se poate face o 

corectare. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Fără probleme. Se va face corectarea necesară. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Mai am o întrebare. Eu am văzut aici, servicii prestate de către 

Ansamblul Folcloric „Busuiocul”. De exemplu „catrinţă pentru femei” Ce înseamnă ? Le vinde? Sau le 

închiriază? 

♣ Dl Egarmin Ana Maria , consilier: Ansamblul „Busuiocul” comercializează „ii” şi tot felul de 

produse tradiţionale. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Este adaos sau este o taxă? 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Domnule consilier Vreme, avem 

instituţie publică care deţine un atelier de croitorie, dânşii confecţionează costume populare pe care le 

comercializează ulterior către persoane fizice, juridice şi la solicitări exprese în baze contractuale. Acela este 

preţul pe produs. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule consilier, dacă vă uitaţi în materialul care a fost 

supus dezbaterii publice, acolo spune aşa: confecţionare de costume populare pentru adulţi şi copii. Valorile 

sunt prezentate în anexa 6. În proiectul de hotărâe sunt la nivelul celor aprobate pe anul 2021. 

♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Domnule consilier, aveţi un amendament de făcut? 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Acolo scrie taxe pentru servicii prestate. 
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♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Facem un amendament sau doar discutăm proiectele de 

pe ordinea de zi? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Aveţi aviz favorabil pe comisia economică? Da? sau Nu?  

♣ Dl Cucerescu Ion, consilier: Avem aviz favorabil. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule consilier, aveţi amendament de făcut? 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Nu! Eu am cerut o lămurire. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Şi v-am dat-o!  

♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: De ce nu aţi cerut până acum?  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Anumite lucruri pe care nu le înţelegeţi trebuia să le formulaţi 

ori ca amendament ori să solicitaţi clarificări. Mai este un aspect care trebuie luat în vedere, ca să nu ne mai 

legăm de anumite terminologii. A fost un proiect în dezbatere publică, atâta timp cât a fost în dezbatere 

publică nu s-a cerut nici o clarificare, nu s-a specificat nimic, mi se pare că este o pierdere de timp să venim 

cu tot felul de lămuriri în cadrul unei şedinţe organizate on-line.  

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Domnule consilier, serviciul prestat 

este „confecţionare” şi v-am explicat că totul se face pe bază contractuală la solicitarea persoanelor fizice 

sau juridice. Instituţia noastră publică prestează servicii şi confecţionează aceste costume populare. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Doamna secretar, este foarte simplu, la pagina 28 luaţi şi 

modificaţi pentru  serviciile de confecţionare.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Serviciul de confecţionare nu este serviciul de prestare. 

♣ Dl Nistor Adrian, consilier: Domnule consilier, nu profitaţi de faptul că este o şedinţă on-line. 

Dacă era o şedinţă fizică probabil că luaţi acum ghiozdanul şi plecaţi. 
 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării amendamentul aşa cum a fost propus de domnul 

vicepreşedinte Panfil Gelu Ionuţ şi se aprobă cu 33 de voturi pentru (29 voturi on-line, 4 voturi în sală) şi 3 

abţineri (doamna consilier Coşa Maricica, domnul consilier Boca Laurenţiu şi domnul consilier Şova Sorin). 

 
       

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrâu Ilie         x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin   x 

37. Vreme Valerian x   

Se supune la vot  proiectul de hotărâre cu amendamentul votat şi se aprobă cu 33 de voturi pentru. 

(29 voturi on-line, 4 voturi în sală) şi 2 abţineri (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţă şi domnul 

consilier Boca Laurenţiu). 
 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrâu Ilie         x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar -   
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26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 

obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 159, Dămienești- limită Jud.Neamț, km 31+115- 

km 36+400, Județul Bacău”. 
 

  Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

       Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  cu 34 de 

voturi pentru. (30 voturi on-line şi 4 voturi în sală).

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel -   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai -   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 

obiectivului de investiții  ,,Modernizare DJ 252B, Gioseni-Pâncești, km 18+700-km 30+100, județul 

Bacău”.  
 

  Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

       Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă   cu  34 de 

voturi pentru. (30 voturi on-line şi 4 voturi în sală).
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

  1. 

 

Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

  2. Andrieș Ionuț x   

  3 Boca Laurențiu x   

  4 Budacă Vasile x   

  5 Coșa Maricica x   

  6 Cosma Elena x   

  7 Cristea Tina Oana x   

  8 Cucerescu Ion x   

  9 Droiman Alexandru x   

10 Enea Pavel Iulian x   

11 Egarmin-Ana-Maria x   

12 Filip Daniela x   

13 Gavriliu Adrian x   

14 Grițcu Gabriel x   

15 Hîrțescu Roxana x   

16 Isvoran Vasile x   

17 Bîrzu Ilie x   

18 Marcu Costică -   

19 Munteanu George x   

20 Melinte Ion absent   

21 Mititelu Mihai x   

22 Nechita Neculai -   

23 Necula Cosmin x   

24 Nistor Adrian x   

25 Olteanu Petre-Cezar x   

26 Panfil Gelu x   

27 Patriche Emilian x   

28 Pravăț Silviu Ionel x   

29 Popescu-Gagiu Ştefana x   

30 Poșa Irina Diana x   

31 Pleșca George Bogdan  x   

32 Pădureanu Stelian x   

33 Pîslaru Marius x   

34 Scripăț Constantin x   

35 Țaga Aurelia x   

36 Șova Sorin x   

37 Vreme Valerian x   

  

◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 
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obiectivului de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 123, km 41+000-44+800, limită județ Harghita 

-Valea Uzului județul Bacău.      
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

        Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 35 

de voturi pentru. ( 31 on-line şi 4 în sală).
 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel -   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 

obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 243B –limită județ Vaslui, km 23+350 - km 

25+400, limită județ Vaslui  - Fântânele și km 56+161-77+493,Vultureni (intersecția cu DJ 241A) - 

Parincea (intersecția cu DJ 252), județul Bacău. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

                Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă 

cu 34 de voturi pentru. (30 on-line şi 4 în sală). 
 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion -   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian -   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
  

 ◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, prin 

aplicarea prevederilor Legii nr 281/2021 pentru realizarea obiectivului-proiectul strategic ,,REGIUNEA-

NORD-EST-AXA-RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț-Traian 

- DN2F, km. 28+000-50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea-Podu Turcului - Izvoru Berheciului, 

km.25+000-83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului-Secuieni), km 64+250-78+114), precum și 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Bacău nr.2/2017, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
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             Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 35 

de voturi. (31 voturi on-line şi 4 voturi în sală). 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai -   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin        x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării a două terenuri arabile situate în 

extravilanul comunei Corbasca, județul Bacău, identificate cu numărul cadastral 62091, respectiv cu 

numărul cadastral 62093.  

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Chiar dacă aveţi materialul la mapă vreau să vă spun că este 

vorba de realizarea drumului care a fost semnat  acum un an de zile. Noi avem acolo o zonă care trebuie 

să facem schimb cu Direcţia Silvică. Este o procedură legală.  
 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

                   Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă   cu 

34 de voturi pentru. ( 30 de voturi on-line şi 4 voturi în sală).

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel -   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian -   
 

◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea  asigurării de la bugetul local, prin transfer de la 

bugetul de stat,  a cheltuielilor efectuate prin  aplicarea Legii nr 273/2004 privind procedura adopției, 

republicată, art.100^4 și art.100^5 alin.(3), în scopul susținerii și stimulării adopției interne în anul 2022.   
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 36 

de voturi pentru. ( 32 de voturi on-line şi 4 voturi în sală). 
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 ◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind acceptarea donației a două autoturisme marca Dacia, de la 

Fundația Sera România. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 35 

de voturi pentru. (31 de voturi on-line şi 4 voturi în sală).

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian -   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie        x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

 ◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul 

Bacău pentru anul școlar 2022-2023. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 

34 de voturi pentru. (30 de voturi on-line şi 4 voturi în sală). 
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria -   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel -   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie        x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   
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26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul 

Bacău pentru anul școlar 2022-2023. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  cu  

35 de voturi pentru. (31 de voturi on-line şi 4 voturi în sală).

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie        x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian -   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 ◄ Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 
 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  cu 

35 de voturi pentru. (31 de voturi on-line şi 4 voturi în sală). Domnul consilier Andrieş Ionuţ nu participă la 

vot.
 
 

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        -   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie        x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 ◄ Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea  prețurilor  medii la principalele produse agricole și 

al masei verzi de pășune pentru anul 2022, în județul Bacău. 
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Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă   cu  

32 de voturi pentru. ( 28 de voturi on-line şi 4 voturi în sală) plus două abţineri ( domnul consilier Boca 

Laurenţiu şi doamna consilier Popescu Gagiu Ştefana).
 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel -   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie        -   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana   x 

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Scripăţ Constantin  prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 

pentru obiectivul de investiții ,,Construire bază salvamont și anexe, împrejmuire teren, fosă septică 

vidanjabilă și branșamente la utilități” oraș Slănic Moldova. 
 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.  
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 36 

de voturi pentru. ( 32 de voturi on-line şi 4 voturi în sală). 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 16 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei 

Sănduleni, a unui sector din drumul județean DJ 118, de la km 1+600 până la km 1+650, situat pe raza 

administrativ teritorială a comunei Sănduleni. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se  aprobă cu  

36 de voturi pentru. ( 32 de voturi on-line şi 4 voturi în sală).
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 ◄ Se trece la punctul 17 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul 

de investiții ,,Reparații capitale clădire sala de gimnastică C1-C2”. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă   cu 

31 de voturi pentru.  ( 28 de voturi on-line şi 3 voturi în sală). Domnul vicepreşedinte Scripăţ Constantin, 

domnul consilier Cucerescu Ion, domnul consilier Droiman Alexandru şi doamna consilier Egarmin Ana 

Maria, nu participă la vot.

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion -   

9. Droiman Alexandru -   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria -   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius -   

34. Scripăț Constantin -   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

 ◄ Se trece la punctul 18 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul 

de investiții ,,Reparații capitale la Clădire 3-Pavilion triere infirmerie”. 
 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă   cu 

31 de voturi pentru.  ( 28 de voturi on-line şi 3 voturi în sală). Domnul vicepreşedinte Scripăţ Constantin, 

domnul consilier Cucerescu Ion, domnul consilier Droiman Alexandru şi doamna consilier Egarmin Ana 

Maria, nu participă la vot.

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion -   

9. Droiman Alexandru -   

10. Enea Pavel Iulian x   
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11. Egarmin-Ana-Maria -   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie        x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin -   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

  ◄ Se trece la punctul 19 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind  constituirea dreptului de administrare a unor imobile aflate în 

domeniul public al județului Bacău, în favoarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bacău. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  cu 

32 de voturi pentru. (29 de voturi on-line şi 3 voturi în sală). Domnul vicepreşedinte Scripăţ Constantin, 

domnul consilier Cucerescu Ion, domnul consilier Droiman Alexandru şi doamna consilier Egarmin Ana 

Maria, nu participă la vot.

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion -   

9. Droiman Alexandru -   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria -   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin -   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

◄ Se trece la punctul 20 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind  indexarea taxelor și tarifelor de închiriere a unor imobile 

aflate în domeniul public sau privat al Județului Bacău,valabile în anul 2022. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  

cu 36 de voturi pentru. ( 32 de voturi on-line şi 4 voturi în sală) 
 
 

 
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   
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28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin        x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

◄ Se trece la punctul 21 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind  actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele 

medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr 884/2004, cu modificările și completările 

ulterioare,valabile în anul 2022.   
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  cu 

36 de voturi pentru. ( 32 de voturi on-line şi 4 voturi în sală). 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 22 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind  aprobarea prelungirii valabilității Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competență a județului Bacău. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

♣ Dna Popescu Gagiu Ştefana, consilier: Am câteva întrebări. Până când pot fi depuse petiţii 

pentru staţii noi sau modificări ale rutelor de transport public intrajudeţean? Pe ce durată se vor încheia 

contractele?  Când preconizaţi că va începe în dezbatere publică, documentaţia pentru atribuire? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: 1. Petiţii pot fi lăsate oricâd. Nu există un termen limită până 

când se pot depune petiţii pe transport judeţean. 2. Prelungirea a fost dată la finalul anului 2021 şi va ţine 

până la finalul anului 2022. Referitor la scoaterea la licitaţie a documentaţiei, vă informez care este 

stadiul. Ţinând cont că este o problemă sensibilă pentru tot judeţul, pentru ce înseamnă transport public 

de calitate la nivel judeţean pe de o parte, pe de altă parte, pentru a încerca prin această licitaţie şi prin 

această contractare să realizăm la nivelul judeţului un transport public de calitate, avem un consultant în 

baza căruia noi o să  supunem dezbaterii publice, atât traseele cât şi condiţiile de contractare. Vom corela 

un studiu de trafic pe care îl avem în lucru în acest moment. În funcţie ce ne transmite consultantul, pe 

realizarea studiului de trafic pe întreg judeţul, putem să punem în dezbatere publică traseele şi condiţiile 

de contractare.  

♣ Dna Popescu Gagiu Ştefana, consilier: Eu mă refeream la celălalt contract. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Pentru celălalt contract, noi încercăm ca în cursul anului 2022 

(ceea ce nu va fi foarte simplu) să fim cât mai activi şi transparenţi pe acest subiect.  
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Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  

cu 32 de voturi pentru ( 29 de voturi on-line şi 3 voturi în sală) plus două abţineri, domnul consilier Boca 

Laurenţiu şi doamna consilier Popescu Gagiu Ştefana. 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian -   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana   x 

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin -   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 23 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind  modificarea art.2, alin.(2) din Acordul de colaborare ce 

constituie Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.2/2017 privind aprobarea proiectului, a 

acordului de colaborare şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanţare a proiectului 

strategic intitulat  “REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMŢ-BACĂU, 

DJ207D (limită judeţ Neamţ – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită judeţ Vrancea – 

Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) şi DJ 241A (Izvoru Berheciului  - Secuieni, 

km 64+250 – 78+114)”, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  cu 

36 de voturi pentru. ( 32 de voturi on-line şi 4 voturi în sală) 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

◄ Se trece la punctul 1 al proiectului ordinii de zi suplimentar. Domnul preşedinte Valentin 

Ivancea prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind solicitarea  trecerii unui imobil 

situat în comuna Letea Veche, având numărul cadastral 68693, din domeniul  public al comunei  Letea 

Veche în domeniul public al județului Bacău. 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Înainte de a supune la vot, am să fac câteva precizări. Acest 

teren pe care noi îl preluăm din domeniul public al statului, se va folosi pentru realizarea unei staţii de 
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tratare mecano-biologice de la nivelul judeţului care să ajute la devierea cât mai mult  de la depozitare. 

Asta înseamnă că, dacă realizăm proiectul european (este un proiect care se ridică la 90 de milioane de 

euro) avem nevoie de teren pentru a pregăti documentaţia în vederea obţinerii finanţării. O să facem o 

prezentare în momentul când o să terminăm toată documentaţia şi dacă reuşim să obţinem finanţarea 

respectivă, ceea ce ar înseamna foarte mult pentru aplicaţia SIMDS de la nivelul judeţului Bacău. Ar 

însemna odată cu devierea de la depozitare, să nu mai plătească UAT-urile acele penalităţi şi contribuţii la 

economia circulară. Asta înseamnă că se va depozita mai puţin, mărim durata de utilizare a celulei 2 pe de 

o parte şi pe de altă parte, reducem şi cheltuielile pe zona de mediu. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  cu  

36 de voturi pentru. ( 32 de voturi on-line şi 4 voturi în sală).

 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 

◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi suplimentară. Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea  Județului Bacău cu Municipiul 

Bacău în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru construirea unui Athletic Park.   

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, vreau să fac 

câteva precizări. Motivul pentru care astăzi mă grăbesc să finalizez şedinţa, este tocmai pentru a merge în 

Consiliul Local de a susţine acest proiect de asociere. Este un proiect extrem de important, nu doar pentru 

Judeţul Bacău dar şi pentru Municipiul Bacău. Este un proiect care are o unicitate recunoscută la nivel 

european şi  este un proiect realizat la Odense în Danemarca. Un alt proiect de acelaşi tip, se realizează în 

Belgia la Bruj. Sper că înţelegeţi importanţa acestui proiect, ţinând cont de faptul că încurajăm ceea ce 

înseamnă sănătate atât la nivelul judeţului cât şi la nivelul Municipiului Bacău. Va fi un proiect care nu se 

va referi doar la cei care practică sport de performanţă, ci este şi pentru promovarea sportului de masă. 

Este un proiect care a fost promovat iniţial de către consilierii judeţeni din 2019. La nivelul consiliului 

judeţean ştiu că a mai fost adoptat într-o altă formă dar cu aceeaşi idee şi care nu a fost finalizat şi nu s-a 

realizat asocierea cu Consiliul Municipal Bacău. Ca atare,  înainte de a pleca la acest drum noi am 

solicitat un teren, ni s-a dat acordul de principiu, l-am trecut în documentaţia pe care aţi avut-o 

dumneavoastră la dispoziţie. Faptul că a fost pe ordinea de zi suplimentară, este pentru că noi am făcut 

corespondenţa cu Consiliul Local al Municipiului Bacău. A mai fost un lucru pe care noi am avut în 

vedere. Am contactat reprezentanţii celor care au proiectul (cei din Danemarca), dânşii au fost şi premiaţi 

pentru unicitatea acestui proiect şi apoi s-a luat legătura cu cel care construieşte la Bruj un asemenea 

proiect. O să încercăm să facem şi o deplasare în zonă, ca să vedem cum reuşim efectiv să-l realizăm şi 

sper, ca acest proiect să se voteze în unanimitate de către  dumneavoastră, pentru că Bacăul în mod clar 

are nevoie de acest proiect ţinând cont de faptul că judeţul Bacău, a dat glorii atletismului şi una extrem 

de cunoscută, este doamna Doina Melinte. Noi o să propunem şi în Consiliul Local, să se numească 
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Athletic Park  “Doina Melinte”. Cred că este o recunoaştere corectă şi justificată a meritelor uneia dintre 

cele mai titrate campioane la atletism.   
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Puteţi  să mai precizaţi odată în ce zonă a Bacăului este? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Pe strada Constanţei ne-a fost indicat terenul. Ne pune la 

dispoziţie Primăria Bacău. Ne-a dat şi coordonatele stereo undeva în apropierea terenurilor de la unităţile 

militare. Vreau să vă spun că este un teren de aproximativ 2 ha şi cam asta solicită şi proiectantul, 

minimum 2 ha, chiar şi mai mult, dar deocamdată să vedem aprobată şi Hotărârea Consiliului Local şi să 

purcedem la treabă. 

♣ Dl Valerian Vreme, consilier: Domnule preşedinte, eu am înţeles că este foarte important 

pentru Municipiul Bacău, dar ar fi fost bine să fie prezent în şedinţa noastră şi un reprezentant de la 

Municipiul Bacău. Noi suntem Consiliul Judeţean, reprezentăm şi alte urbii. Aşa cum aţi prezentat 

dumneavoastră proiectul, să ştiţi că ar trebui să facă cu ochiul un asemenea proiect şi Oneştiului, 

Moineştiului ş.a.m.d. şi în primul rând ar trebui să fie prezent şi cineva de acolo. Aş vrea să ştiu, care este 

poziţia Consiliului Local? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Noi suntem cei care am solicitat acest lucru. Noi finanţăm cu 

95%  şi Consiliul Local cu 5%. Un alt aspect destul de important, este faptul că eu am fost invitat în 

Consiliul Local al Municipiului Bacău, să prezint acest proiect. Poziţia dânşilor este evident favorabilă 

pentru că am primit un document în acest sens şi ne-au indicat şi terenul. Nu există impedimente şi asta a 

fost şi ideea de a prezenta prima dată în Consiliul Local al Municipiului Bacău. Încercăm să ne 

sincronizăm cu Consiliul Local al Municipiului Bacău. O să particip eu la şedinţa Consiliului Local al 

Municipiului Bacău, pentru a susţine acest proiect. Acest proiect nu este important doar pentru 

Municipiul Bacău, este pe judeţ şi este chiar la nivel de regiune. Este o unicitate acest proiect dacă se 

realizează şi eu sper să se realizeze, cu ajutorul dumneavoastră.  Are o unicitate şi cred că undeva la nivel 

naţional, nu cred că mai există  o replică a acestui proiect. Ţinând cont de importanţa acestuia, o să merg 

şi o să prezint Consiliului Local acest proiect, care priveşte sportul de masă şi sportul de performanţă. 

♣ Dl Valerian Vreme, consilier: Vă mulţumesc pentru explicaţii şi totodată poate face cu ochiul 

acest proiect şi domnului vicepreşedinte Panfil ca să ducem şi la Oneşti o asemenea iniţiativă şi o 

investiţie a consiliului judeţean pe acest domeniu. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vreau să vă mai spun un lucru. Acest proiect este la nivel 

judeţean, să ne înţelegem. Oneştiul, Moineştiul şi orice localitate este reprezentată la nivel de judeţ. Dacă 

am spus că este regională, înseamnă că serveşte toată zona. Mai mult decât atât, noi o să-i atragem în 

asociere la un moment dat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” pentru că o parte bună din acest proiect, 

are specificacitatea lui, creşterea performanţei. Noi nu avem în acest moment un teren de atletism 

profesionist, care să satisfacă nevoile Universităţii „Vasile Alecsandri”. Ştim foarte bine că avem acolo o 

Facultate de ştiinţele mişcării, care, cred că ar fi benefic pentru această zonă să partcipe la acest proiect şi 

sper să aibă bază de antrenament. De asta nu poate fi Oneşti, Moineşti sau Tg. Ocna. Este în strânsă 

legătură pe de o parte, cu performanţele şi pe de altă parte cu sportul de masă. 

♣ Dl Nechita Neculai, consilier: Domnule preşedinte, vă felicit pentru această iniţiativă. Proiectul 

era lângă Stadionul Municipal şi nu era deloc bine. Dacă este pe strada Constanţei este foarte bine, pentru 

că avem foarte mult teren în jur. Dacă vrem să ne extindem, putem să facem şi un hotel acolo, este o zonă 

deosebită. Putem să continuăm şi cu drumul care duce spre Aeroport. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vreau să vă spun un lucru legat şi de drum. Aş vrea să fiu 

extrem de pragmatic în abordarea cu Consiliul Local al Municipiului Bacău  şi să ştiţi că avem câteva 

asocieri făcute şi o să încercăm să facem paşi concreţi, inclusiv între legătura dintre strada Şafran şi 

Aeroport care va cuprinde şi acea zonă pe care dumneavoastră aţi punctat-o. Eu am avut o discuţie cu 

domnul primar Viziteu şi încercăm să impulsionăm şi să realizăm cât mai repede acel traseu în aşa fel 

încât să dăm drumul la treabă. Nu vreau să fac asociere de dragul asocierii, vreau să fac asociere tocmai 

pentru a se realiza anumite lucruri. 

♣ Dl Panfil Gelu Ionuţ, vicepreşedinte: Vreau să-l asigur pe domnul consilier Vreme, că nouă ne-

au făcut cu ochiul mai multe proiecte şi avem o colaborare destul de strânsă cu Oneştiul. Avem într-

adevăr două baze sportive care merită şi trebuie amenajate. Aşteptăm să vedem noile axe de finanţare, să 

vedem unde reuşim să aplicăm pentru aceste proiecte. 
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Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă   

cu 35 de voturi pentru. (31 de voturi on-line şi 4 voturi în sală).
 

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel -   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion absent   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 
 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, vă 

mulţumesc pentru participare şi pentru operativitate. Îmi doresc ca tot ce am votat astăzi, să se realizeze şi 

să se transforme în realităţi. Vă doresc o săptămână uşoară, cu menţiunea că o să facem săptămâna 

viitoare o şedinţă extraordinară, poate convocată de îndată, dar ţinând cont că este vorba de buget, noi mai 

avem încă de lucrat şi nu am finalizat tot ce înseamnă proiectul de buget în amănunt.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Domnule preşedinte, dumneavoastră aţi spus săptămâna viitoare, 

dar să ştiţi că aşa cum arată cifrele, suntem pe valul acestei infectări masive. Cred că ar trebui să fim mai 

înţelepţi în privinţa întâlnirii fizice de săptămâna viitoare. După cum ne spun statisticile, eu cred că după 

data de 15 valul se va termina. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: E puţin complicat să ştim când se termină valul pandemic. 

Sunt şi specialişti care nu-şi dau seama când se termină acest val pandemic. Vreau să vă spun că o să 

analizez acest subiect de a merge on-line, dar vom vedea în funcţie de evoluţie. Având în vedere că este 

vorba de bugetul de stat, este complicat să ne pronunţăm on-line punctul de vedere şi dumneavoastră  

sunteţi cei dezavantajaţi. Din punctul meu de vedere ca şi preşedinte de consiliu judeţean şi preşedinte de 

şedinţă, să ştiţi că îmi este mai simplu. Eu vreau să vă dau posibilitatea să dezbateţi proiectul de buget şi 

tocmai de asta mă gândeam că o să facem fizic, dar este şi în funcţie de evoluţia pandemică. Am în vedere 

ce aţi spus şi am avut de fiecare dată în vedere solicitările consilierilor judeţeni şi ca atare, doar v-am 

anunţat că o să facem o şedinţă extraordinară pe săptămâna viitoare. Sperăm să vă pregătim materialele 

din timp ca să le puteţi studia şi să mergem pe intervenţii punctuale şi amendamente punctuale pregătite 

din timp. 
 

 

◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Valentin Ivancea declară închise lucrările 

şedinţei  ordinare a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 31.01.2022  pentru care s-a încheiat prezentul 

proces-verbal. 
 

 

 
 

 PREŞEDINTE,                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 
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