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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni 

Nr.18027 din 19.07.2022 

 

 

 

    PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 19.07.2022, 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.253 din 12.07.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău, comunicată consilierilor judeţeni în termenul prevăzut de lege şi adusă la cunoştinţă 

publică în presa locală şi pe site-ul consiliului judeţean. 

  Şedinţa se desfăşoară în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi în sală 30 de consilieri. Doamna 

consilier Cristea Tina-Oana, doamna consilier Cosma Elena, doamna consilier Ţaga Aurelia, domnul 

consilier Boca Laurenţiu şi domnul consilier Necula Cosmin participă on-line. Domnul vicepreşedinte 

Panfil Gelu-Ionuţ este absent. 

          Având în vedere proiectul ordinii de zi, la şedinţă au fost invitaţi să participe: domnul Codreanu 

Cristian, director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, doamna 

Ardeleanu Lenuţa, director, Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău, domnul colonel Cărăşel Ovidiu-

Vasile, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, 

directorii direcţiilor şi şefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate, reprezentanţii mass-media. 

  Ulterior aducerii la cunoştinţă a proiectului ordinii de zi al şedinţei, au fost redenumite proiectele de 

hotărâri înscrise la punctele 20, 22 şi 23.   

 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. Bine aţi venit la 

şedinţa ordinară de astăzi.   

     Pentru şedinţa de astăzi, proiectul ordinii de zi, în care sunt inserate modificările amintite 

anterior, este următorul: 

1.   Aprobarea procesului-verbal al sedinţei ordinare din 30 iunie 2022; 

 

2. Proiect de hotărâre  privind  plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău către ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BACĂU, pentru anul 2022. 

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

 

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2022 al 

Judeţului Bacău; 

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

 

4. Proiect de hotărâre  privind   rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bacău, pe 

anul 2022; 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de 

investiţii ,,Modernizare DJ 241 B, Pădureni-Godovana, km 2+370 - 17+800, judeţul Bacău”,  în 

cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 47/2022; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.173/29.09.2021 privind  aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanţează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021, pentru realizarea 

obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 241 B, Pădureni-Godovana, km 2 +370 - 17+800, judeţul 

Bacău” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr. 47/2022;  

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

 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de 

investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 252 C, Tătărăşti-Corbasca, km 8+022-23+088, judeţul 

Bacău”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr. 47/2022; 

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

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.165/29.09.2021 privind  aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanţează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanţei Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 

obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 252C, Tătărăşti - Corbasca,  km 8 + 022 - 

23+088, judeţul Bacău”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin aplicarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2022; 

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

9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de 

investiţii  ,,Reabilitare şi modernizare  DJ 123, limită  judeţ Harghita-Valea Uzului- Dărmăneşti - 

DN 12A,  km 41+000 - km 62+103, judeţul Bacău  (sector de drum studiat de la km 44+800 - km 

51+100  pe o lungime de 6,3 km)”,  în cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin 

aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 47/2022; 

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

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 

169/29.09.2021  privind  aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează 

de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanţei Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 

obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare  DJ 123, limită  judeţ Harghita - Valea Uzului 

– Dărmăneşti - DN 12A,  km 41+000 - km 62+103, judeţul Bacău  (sector de drum studiat de la km 

44+800 la km 51+100,  pe o lungime de 6,30 km)”  în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Locală, prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 47/2022; 

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

  

11. Proiect de hotărâre  privind  declararea de utilitate publică a obiectivului de investiţie  de interes 

judeţean ,,Extinderea  sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bacău, în perioada 

2020 – 2023”; 

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

12. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al judeţului 

Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE 

APĂ BACĂU S.A convocată pentru data de 5 august 2022, ora 15:00; 

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

 

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea protocolului încheiat între Judeţul Bacău şi Administraţia 

Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 241 

A, Roşiori (intersecţie cu DJ 241C) - Pădureni (intersecţie cu DJ 159), km 92+019 – km 97+424, 

judeţul Bacău”; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului pentru încheierea convenţiilor de colaborare/ 

cooperare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi organismele 

private care organizează şi dezvoltă servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, servicii 

de protecţie specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor şi/ sau servicii 

de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi;  

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

 

15. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea finanţării programului sportiv “ Raliul Moldovei Bacău 5-7 

august 2022”; 

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

 

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea finanţării   programului sportiv ,,Turul Colinelor Bacău”; 

  

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

 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de 

interes public judeţean pentru anul 2022; 

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

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Fotbalul amator - fotbalul 

viitorului”; 

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

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Player first-Pregătim fundaţia 

pentru dezvoltarea jucătorilor de fotbal”; 

 

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

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Mens sana in corpore sano” - 

Construire teren de fotbal acoperit, Letea Veche, Judeţul Bacău; 

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

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Competiţia Internaţională Judo 

fără bariere - Ediţia a-II-a Bacău”; 

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

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Creşterea Performanţelor 

ciclismului juvenil cu dezvoltarea mijloacelor de antrenament în aer liber”; 

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

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv Concurs Alergare ,,Via Bacovia 

Trail 2022”; 

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

 

24. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului principal al Directiei Generale de Asistenta Sociala 

si Protectia Copilului Bacău; 

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

 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii  

,,Ion Borcea” Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean  Bacău nr 39/2016 cu modificările 

ulterioare; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul 

judeţului Bacău; 

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

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

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

pentru. 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu        x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. 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 

următorul proiect: 

 

         1. Proiect de hotărâre  privind  modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.115/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie 

coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean ,,Consolidare drum cu zid de 

sprijin DJ 252, Buhoci-Bibireşti, km 121+630, judeţul Bacău”. 

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

 

 

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

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

voturi pentru. 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana      x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
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◄ Se trece la primul punct al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă 

cuvântul doamnului Bogea Marius-Ciprian, director, Direcţia juridică şi administraţie publică locală, 

pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare  din data de 30.06.2022. 

♣ Dl Bogea Marius Ciprian, director, Direcţia juridică şi administraţie publică locală: 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 ordinare din data de 30.06.2022.  
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei 

ordinare din data de 30.06.2022. 

         Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal în forma prezentată şi se aprobă cu 34 de voturi 

pentru.
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu        x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 ♣ Dl Bogea Marius-Ciprian, director, Direcţia juridică şi administraţie publică locală: 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 veţi participa la vot. 

 

♣ Dl Budacă Vasile, consilier:    Nu voi participa la vot la punctul 22 de pe proiectul ordinii de zi. 

♣ Dl Necula Cosmin, consilier:   Nu voi participa la vot la punctu 18 şi 20 de pe proiectul ordinii de zi . 

♣ Dna Coşa Maricica, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 2 de pe proiectul ordinii de zi. 
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♣ Dl Andrieş Ionuţ, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 14 şi 24 de pe proiectul ordinii de zi. 
 

♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 25 de pe proiectul ordinii de zi. 
 

 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău către 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BACĂU, pentru 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 33 

de voturi pentru. 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu        x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica -   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul 

II 2022 al Judeţului 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. 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu        x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

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

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Bacău, pe anul 2022. 
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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 

34 de voturi.
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x  
 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 

 

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

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  aprobarea devizului general actualizat 

pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 241 B, Pădureni-Godovana, km 2+370 - 

17+800, judeţul Bacău”,  în cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin aplicarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2022. 
 

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 

34 de voturi. 
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 

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

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Bacău nr.173/29.09.2021 privind  aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 

se finanţează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021, pentru realizarea 

obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 241 B, Pădureni-Godovana, km 2 +370 - 17+800, judeţul 

Bacău” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 47/2022. 
 

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

 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Văd aici expresia „care nu se finanţează de la bugetul de stat” . 

Noi asigurăm o finanţare ce a fost prevăzută să se finanţeze de la bugetul de stat şi nu se mai finanţează?  
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♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Este efectul creşterii preţurilor, noi nu putem să lăsăm 

contractele neacoperite. Ca atare, prin efectul  aplicării Ordonanţei nr.47, trebuie să venim cu o diferenţă 

pe care să o punem pentru realizarea investiţiei. Vă spun că majoritatea investiţiilor sunt în execuţie, iar 

actualizarea de preţuri trebuie să fie conform legii. Dacă ulterior se va hotărî altceva de către Guvernul 

României, să le preia la bugetul de stat, prima dată a fost Ordonanţa nr.15 şi au fost preluate. Ulterior vor 

fi preluate, deocamdată noi suntem obligaţi să asigurăm această finanţare, pentru a avea sustenabilitatea 

proiectului.  

 
 

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

cu 34 de voturi. 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai        x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

  
 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat pentru 

realizarea obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 252 C, Tătărăşti-Corbasca, km 8+022-

23+088, judeţul Bacău”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală prin aplicarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2022. 

 
 

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 34 

de voturi. 
 

 

 
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin        x   

36. Vreme Valerian x   
  

 



9 

 

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

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Bacău nr.165/29.09.2021 privind  aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 

se finanţează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanţei Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 

obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 252C, Tătărăşti - Corbasca,  km 8 + 022 - 

23+088, judeţul Bacău”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin aplicarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2022. 

 

    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 

34 de voturi.
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion        x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat pentru 

realizarea obiectivului de investiţii  ,,Reabilitare şi modernizare  DJ 123, limită  judeţ Harghita-Valea 

Uzului- Dărmăneşti - DN 12A,  km 41+000 - km 62+103, judeţul Bacău  (sector de drum studiat de la km 

44+800 - km 51+100  pe o lungime de 6,3 km)”,  în cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare Locală, 

prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 47/2022. 
 
 

  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 

34 de voturi.
 
 

 

 
 

   
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 

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

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
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Judeţean Bacău nr. 169/29.09.2021  privind  aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 

se finanţează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanţei Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea 

obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare  DJ 123, limită  judeţ Harghita - Valea Uzului – 

Dărmăneşti - DN 12A,  km 41+000 - km 62+103, judeţul Bacău  (sector de drum studiat de la km 44+800 

la km 51+100,  pe o lungime de 6,30 km)”  în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin 

aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 47/2022. 
 

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 

34 de voturi pentru.
 

  
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 

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

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului 

de investiţie  de interes judeţean ,,Extinderea  sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Bacău, în perioada 2020 – 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  

33 de voturi pentru. Doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa a părăsit sala de şedinţe şi nu a participat 

la vot.

 

  
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica -   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 

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

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al 

reprezentantului legal al judeţului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.C. 

COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A convocată pentru data de 5 august 2022, ora 15:00. 
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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  

33 de voturi pentru. Doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa nu a votat.

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica -   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 
 

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

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între Judeţul 

Bacău şi Administraţia Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi 

modernizare DJ 241 A, Roşiori (intersecţie cu DJ 241C) - Pădureni (intersecţie cu DJ 159), km 92+019 – 

km 97+424, judeţul 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  

33 de voturi pentru.  Doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa nu a votat.
 
 

  
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica -   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 
 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru încheierea 

convenţiilor de colaborare/cooperare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Bacău şi organismele private care organizează şi dezvoltă servicii de prevenire a separării copilului de 

familia sa, servicii de protecţie specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor şi/ 

sau servicii de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi. 

 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Aş vrea să vă explic un pic mai pe larg  faţă de ceea ce aveţi 

dumneavoastră în documentaţie. Aveţi o documentaţie clară, a fost în dezbatere publică. Noi am adoptat un 
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regulament şi am gândit un regulament în urma controlului efectuat la DGASPC,  prin care să se asigure o 

finanţare echitabilă către toate asociaţiile care au în îngrijire copii proveniţi de la DGASPC şi care datorită 

faptului că DGASPC nu poate acoperi  pe toţi cei care sunt  în nevoi la nivelul judeţului Bacău, vom 

încheia după adoptarea acestui Regulament, norme şi criterii prin care se vor finanţa asociaţiile respective 

prin parteneriate, prin acorduri de colaborare. Nu vreau să mă refer pe partea de dinainte cum s-a făcut 

acest lucru, dar eu estimez că ne adresăm la toate asociaţiile care au în îngrijire copilul, lucrul care până 

acum nu s-a făcut. De asta am ţinut să menţionez. Acest regulament a urmat toate procedurile legale, a stat 

în dezbatere publică, a mai suferit modificări, am cerut puncte de vedere la nivelul autorităţii de îndrumare 

de protecţie a copilului de la cei de la Bucureşti care coordonează această activitate, am primit şi ca urmare 

publicăm acest regulament şi îl aplicăm într-un mod în care aducem o echitate către toate asociaţiile care 

desfăşoară aceste activitaţi. Este şi în sprijinul DGASPC, dar mai ales în sprijinul celor care până acum nu 

au beneficiat de aceste finanţări. Este o sumă  care se repartizează din bugetul DGASPC care noi am 

repartizat-o de la începutul anului în limita acelei sume care se împarte în mod echitabil pe ficare copil 

aflat în îngrijire în altă parte decât în cadrul DGASPC, ca un fel de sprijin  ce vine direct către copil. 
 

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  

33 de voturi. Domnul consilier Andrieş Ionuţ nu participă la vot. 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț -   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionut absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 
 

 

◄ Se trece la punctul 15 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv “Raliul 

Moldovei Bacău 5-7 august 2022”. 
 

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

 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: În primul rând aş vrea să remarc faptul că de la punctul 15 până la 

punctul 23 de pe proiectul ordinii de zi  ne arătăm generozitatea către sport şi asta mă bucură. Aveţi toată 

susţinerea mea, dar aş vrea să mai adaug că ar trebui să ne aplecăm şi spre performanţele sportivilor. Noi 

le-am mai evidenţiat în cadrul hotărârilor consiliului judeţean, dar mai apar sportivi care ne fac cinste, care 

iau medalii şi pentru asta propun să avem o atenţie continuă pentru ei. Chiar acum Ştefan Cosma a obţinut 

medalia de aur la Campionatul European de Înot şi trebuie să avem o atenţie deosebită atât pentru ei cât şi 

pentru antrenori. De asemenea, aş vrea să mai fac o propunere, pentru că noi, Consiliul Judeţean avem şi 

câteva licee în subordinea noastră şi cred că ar trebui ca absolvenţii merituoşi, să fie evidenţiaţi şi premiaţi 

de Consiliul Judeţean.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Să ştiţi că noi am avut această solicitare de la doamna consilier 

Poşa înainte de a declanşa această şedinţă, dar fiind foarte din scurt nu puteam să prindem acest proiect 

pentru sportivul respectiv. Noi, aşa cum bine ştiţi am premiat în fiecare an atât sportivii cât şi elevii 

merituoşi de la nivelul judeţului Bacău şi am premiat cu sume generoase. Acum s-a modificat regulamentul 

şi au crescut şi sumele respective.  Noi avem un regulament care s-a modificat şi evident că vom face o 

inventariere la nivelul judeţului în aşa fel încât să nu fie nici un copil prejudiciat din acest punct de vedere 
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şi conform regulamentului, pe de o parte elevii merituoşi cu rezultate deosebite vor fi premiaţi cât şi 

sportivii merituoşi vor fi premiaţi fără nicio problemă. Vreau să mai fac o singură precizare. Să ştiţi că ce 

este aici pe proiectul ordinii de zi, este ce s-a finalizat. Mai urmează după ce o să votăm şi ghidul privind 

Legea 350, o să mai vină o serie de proiecte pe care le sprijinim pe social, cultural şi pe tineret, dar o să 

vorbim la momentul oportun. Mai avem în evaluare proiecte pe regulamentul de sport care nu s-au finalizat 

şi nu am putut să le aducem în şedinţă, pentru că tocmai nu s-a terminat evaluarea. Ceea ce vedeţi aici este 

tot ce s-a evaluat de către comisie şi tot ce a venit în baza dumneavoastră, calificate şi cu propunerile de 

sume aferente.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Aş mai dori aşa ca o rugăminte, să ne aplecăm un pic şi spre 

celelalte municipii ale judeţului pentru că toate aceste proiecte se referă numai la Bacău. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să vă contrazic, sunt din judeţul Bacău. Moineşti este cu un 

proiect aici şi mai sunt şi altele. Să vă spun care este procedura. Noi nu facem proiecte, noi primim 

proiecte de peste tot. Proiectele care se primesc în termen după ce s-a dat anunţul, sunt evaluate, calificate, 

aprobate la finanţare şi prezentate în faţa dumneavoastră. Toate proiectele care au fost primite şi cred că 

este primul an în care închidem tot ce am primit ca proiect, dar să ştiţi că nu avem doar de la nivelul 

municipiului Bacău. Dacă vă uitaţi pe proiect, o să vedeţi că sunt şi din Moineşti. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Am văzut că din Oneşti nu este, de asta am spus.   

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Este chiar proiectul la care se face referire. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Consiliul Judeţean are şi un vicepreşedinte care are biroul acolo. 

♣ Dl Cucerescu Ion, consilier: Trebuie să fim atenţi aici, că sunt asociaţii sportive care au sediul în 

municipiul Bacău, dar sportivii care fac parte din aceste asociaţii, sunt din tot judeţul. Poate sunt şi sportivi 

din Oneşti care se antrenează la Bacău.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Dar sunt şi sportivi din Bacău care se antrenează la Oneşti. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am să vă rog ceva înainte de a vota aceste două proiecte: 

„Raliul Moldovei” şi „Turul Colinelor”, să ţinem un moment de reculegere pentru Adrian Răspopa, 

sportivul care a ridicat acest program sportiv de la nivelul judeţului la nivelul naţional şi nu numai. Cea 

care duce mai departe acest stindard „Raliul Moldovei” este soţia lui Adrian Răspopa. Este primul an în 

care nu-l avem alături de noi şi ştiţi foarte bine cu cât entuziasm promova Autostrada 13, promova judeţul, 

valorile din judeţ şi realiza şi performanţe. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Domnule preşedinte, dragi colegi, chiar l-am cunoscut pe Adrian 

Răspopa care era un om deosebit şi faptul că aţi venit cu această hotărâre, aş vrea să propun ca numele 

acestui eveniment care are continuitate deja, să fie denumit „Raliul Adrian Răspopa” sau să găsim o altă 

formulă. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Aş vrea să vă spun că el este scris într-un circuit şi nu poate fi 

schimbat cel puţin acum cu numele de Adrian Răspopa dar poate organizăm ceva separat care să nu fie 

prins în acest circuit şi să avem o amprentă „Adrian Răspopa”. Când vorbim despre cele două proiecte 

„Raliul Moldovei” şi  „Turul Colinelor” să ştiţi că doar Adrian Răspopa îmi rămâne în minte. 
 

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

cu 34 de voturi pentru. 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
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◄ Se trece la punctul 16 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării a programului sportiv ,,Turul 

Colinelor  Bacău”. 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Aici am să fac o singură intervenţie. Cel care va conduce 

„Turul Colinelor” Bacău este domnul Bogdan Duca, un reputat campion de ciclism atât la nivel naţional 

cât şi la nivel internaţional, fie că vorbim de MTV fie că vorbim de rutier. Face parte din echipa naţională 

şi a adus cinste judeţului Bacău, ca atare dânsul va organiza „Turul Colinelor” din 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. 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi 

nonprofit de interes public judeţean pentru anul 2022. 
 

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

 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Într-adevăr, este un proiect important pentru ONG-urile din judeţul  

Bacău şi într-adevăr au crescut şi sumele. Regulamentul este detaliat pe cele 3 secţiuni. Am văzut un lucru 

tehnic şi vreau să-l discutăm având în vedere că am şi o experienţă de la municipiu cu aceste proiecte. În 

comisia de evaluare sunt trecuţi consilierii judeţeni şi din aparatul tehnic. La municipiu, numirea 

consilierilor se făcrea prin Hotărâre de Consiliu Local iar aici văd că propunerea este ca dumneavoastră să 

numiţi consilierii judeţeni. Din punct de vedere juridic, Consiliul Judeţean cred că ar trebui să numească 

consilierii în această comisie.     

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Haideţi să vedem şi punctul de vedere al celui care se ocupă de 

proiect; domnul şef serviciu Botez Silviu. 

♣ Dl Botez Silviu, şef serviciu, Serviciul  relaţii externe şi dezvoltarea mediului antreprenorial:  

Având în vedere că şi în anii precedenţi aşa am mers, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean va 

fi numită o comisie de evaluare din care vor face parte atât consilierii judeţeni cât şi cei din aparatul de 

specialitate. Tot timpul de când noi am lucrat şi am implementat aceste tipuri de proiecte, prin dispoziţia 

preşedintelui Consiliului Judeţean s-a făcut numirea atât a consilierilor judeţeni cât şi a persoanelor din 

aparatul de specialitate.  

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Aş vrea să ne spună domnul director, dacă din punct de vedere juridic  

este corect. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să vă răspundă şi domnul director, dar dispoziţia, să ştiţi că 

dacă permite preşedintelui acest prerogativ, are valoare juridică fără nicio problemă.  
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♣ Dl Bogea Marius Ciprian, director, Direcţia juridică şi administraţie publică locală: În 

condiţiile în care dumneavoastră înaintaţi domnului preşedinte ca să numească o comisie, nu este nimic 

nelegal. Aveţi două posibilităţi: proiectul este făcut în această formă. Prima posibilitate era ca să se aleagă 

din rândul dumneavoastră şi a doua posibilitate este să mandataţi preşedintele ca să numească consilieri 

judeţeni în comisie. Nu se încalcă nicio normă legală. La municipiu probabil aţi ales prima variantă care 

este legală şi aceea.  

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Dacă juridic stă în picioare, nu am nicio problemă.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Era evident că juridic stă în piciare în condiţiile în care a fost 

verificată de legalitate şi tocmai propunerea mea este verificată de legalitate indiferent de formă. Acest 

ghid a fost în dezbatere publică, acolo dacă mai erau anumite modificări care trebuiau făcute sau se doreau 

făcute, trebuiau puse în dezbatere publică. Ori noi suntem în acest moment după dezbatere publică. După 

ce s-au încheiat toate modificările posibile la acest ghid, nu facem decât să aprobăm un ghid care a fost în 

dezbatere publică. Noi dacă modificăm ceva acum, trebuie să treacă din nou prin dezbatere publică. Mai 

mult decât atât, fără să fie nicio cutumă, colegii noştri din consiliul judeţean (care sunt cu ştate vechi) spun 

că aşa s-a mers şi nu au existat niciodată probleme de legalitate la aprobarea ghidurilor şi nici la evaluarea 

proiectelor.   

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Suma este mărită, sunt pe 3 domenii, deci este bine. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am să vă explic şi sumele, pentru că până acum au fost nişte 

praguri mici, solicitările de proiecte pe social nu pot să se încadreze într-un prag mic. Dacă ai un proiect şi 

o să vedeţi că în momentul când o să dăm drumul, o să apară proiecte pe social şi proiectele pe social nu 

pot fi proiecte mici, pentru că se referă la zone defavorizate, la copii aflaţi în dificultate. Ori nu poţi să vi să 

finanţezi un proiect mic cu un prag de 50 de mii. Ştiţi foarte bine că anul trecut s-a ridicat problema că nu 

am deschis Legea nr.350, pentru că l-am analizat. Când deschidem Legea nr.350 trebuie să ştim că şi 

sumele sunt suficiente pe de o parte, pentru proiecte, pe de altă parte trebuie să cuprindem o sferă largă de 

problematici existente la nivelul judeţului. Repet, sunt pe 3 componente: tineret, cultură şi social. Din 

punctul meu de vedere, cred că partea de social este cea mai importantă în aceste vremuri.  

 ♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Întâi de toate, plecând de la proiectele anterioare care făceau 

vorbire despre Adrian Răspopa, vreau să vă informez că personalitatea lui este foarte apreciată în Oneşti. A 

fost un promotor neobosit al sportului pe patru roţi sau pe două după cum ştim şi la Oneşti grupul 

consilierilor liberali a iniţiat un proiect pentru acordarea titlului post mortem de Cetăţean de onoare al 

municipiului şi o astfel de iniţiativă cred că ar trebui să fie şi la nivelul judeţului, pentru a recompensa 

cumva, pentru a ţine vie în memoria noastră activitatea şi personalitatea lui Adrian Răspopa. Acum 

revenind la proiectul nr.17 de pe proiectul ordinii de zi vreau să vă spun că mă bucur domnule preşedinte 

că aţi revenit la sentimente mai bune cu finanţările pe Legea nr.350. Dacă vă aduceţi aminte, în trecut nu 

aţi fost de acord şi vă spuneam atunci că este formula prin care se emite subiectivismul în care au 

posibilitatea de a genera proiecte şi de a solicita finanţări cât mai multe ONG-uri. Faţă de asocieri, zicem 

că este un pas înainte benefic. Am aflat din referatul de aprobare că în data de 25 mai a fost lansat în 

dezbatere publică proiectul, nu am ştiut cum de altfel nu am ştiut de multe alte proiecte care sunt lansate în 

dezbatere publică şi am rugămintea către executiv ca la orice lansare de proiect în dezbatere publică, să se 

transmită şi un semnal către consilierii judeţeni. Suntem şi noi interesaţi, poate mai interesaţi decât 

publicul larg, pentru că am fi adus amendamente. De exemplu, eu cred că pe lângă finanţările pentru 

proiectele culturale, de tineret şi sociale ar putea fi făcute finanţări pentru promovare turistică. Suntem 

acum entuziasmaţi cu toţii de Cascada Buciaş dar prea puţin este promovată şi este un obiectiv care ar 

trebui promovat mai mult. Ar mai putea fi finanţate proiecte pentru protecţia mediului, sportul de masă, 

pentru că  noi facem nişte finanţări pe asocieri cum aţi făcut până acum, dar nu ştim, sunt o sumedenie de 

ONG-uri dar nu ştim care este difersitatea de proiecte şi de idei, chiar dacă ele nu primesc finanţare. 

Venind către finanţare, înţelegem mai bine care este reacţia societăţii şi ce-şi doreşte societatea. Acum cum 

spuneaţi şi dumneavoastră, nu mai avem timp că dezbaterea publică s-a încheiat şi nu mai putem schimba 

proiectul de hotărâre, dar pe viitor  ar trebui să avem în vedere şi aceste aspecte. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Eu am să vă spun în felul următor: chiar dacă este în dezbatere 

publică sau nu este în dezbatere publică, noi ce am publicat în dezbatere publică reprezintă o transpunere a 

legii în dezbatere publică. Noi nu putem să ne abate de la cele 3 axe şi mă refer la sănătate, tineret şi 

cultură. Toate proiectele care vin şi în momentul când se deschid, se deschide programul şi vreau să fac o 

menţiune aici: să ştiţi că este adresat tuturor. De ce? Pentru că Legea 350 spune că se depune electronic, 
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este în format digital cu accesibilitate pentru toată lumea şi în momentul când se termină evaluarea, nimeni 

nu poate să conteste că cel care a venit a fost respins sau nu a fost respins că nu îndeplineşte proiectul 

anumite condiţii. Dacă a fost admis, înseamnă că au fost îndeplinite anumite condiţii pe de o parte. Pe de 

altă parte, toate proiectele pe care le spuneţi dumneavoastră, nu ştiu dacă se încadrează pe Legea 350. Pe 

mediu se poate formula separat dar nu ştiu dacă este prins pe Legea 350. De asemenea, mai mult decât atât, 

odată ce ai un regulament de sport care s-a publicat şi pe baza căruia facem  asocieri, asocierile nu se fac 

ad hoc, se fac în baza unui regulament urmând aproximativ aceeaşi paşi pe care urmează şi Legea 350. 

Legea 350 spune că odată ce te-ai finanţat pe regulament de sport, nu te mai duci pe Legea 350 de 

finanţare. Noi nu am făcut decât să transpunem ce este în legislaţie şi să-l punem în dezbatere publică. O să 

solicit colegilor mei să vă transmită şi dumneavoastră când începe dezbaterea publică pe anumite proiecte, 

dar odată ce este public şi ne interesează activitatea consiliului judeţean, nu cred că trebuie să mai facem o 

atenţionare că s-a pus ceva în dezbatere publică. Vreau să vă spun că nu am văzut nici un punct de vedere 

în dezbatere publică pentru transport judeţean din partea dumneavoastră. L-am pus de două ori în dezbatere 

publică, am organizat de cele mai multe ori de la nivel  naţional cele mai multe dezbateri publice cu 

transportatorii şi cu primarii.  Ultima va fi pe data de 1 august şi va fi pe partea de transport public. Noi pe 

partea de dezbatere publică suntem extrem de transparenţi, poate că erau lucruri pe care nu trebuia să le 

scoatem în dezbatere publică dar le-am scos tocmai pentru a asigura transparenţa şi aici mă refer la 

regulamentul privind DGASPC care nu era neapărat obligatoriu să-l scoatem în dezbatere publică dar l-am 

scos tocmai că poate culegem şi alte idei care să ne fie benefice şi nouă. 

♣ Dl Botez Silviu, şef serviciu, Serviciul  relaţii externe şi dezvoltarea mediului antreprenorial: Aş  

vrea să fac o precizare din punct de vedere tehnic. Având în vedere că este primul an când vom primi 

proiecte pe toate cele 3 componente, toate proiectele se vor depune doar în format electronic. Este pentru 

prima dată, până acum în urmă cu doi ani am avut doar pe domeniul social aşa că toţi potenţialii beneficiari 

care vor dori să depună proiecte atât pe domeniul de tineret cât şi pe domeniul cultural, acestea nu vor mai 

fi primite la sediul registraturii ci doar pe portalul www.portal legea350.ro. În momentul în care vom primi 

avizul de la Monitorul Oficial după ce se va aproba hotărârea vom trimite la Monitorul Oficial, undeva în 

jur de 48 de ore va dura. Probabil vineri sau luni se va deschide portalul oficial şi toate proiectele vor putea 

fi depuse doar acolo şi toată evaluarea va fi electronică.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Mulţumesc pentru precizare. 
 

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

33 de voturi pentru. Doamna consilier Doamna Cosma Elena a părăsit sesiunea. 

 
D

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Fotbalul 

amator - fotbalul viitorului”. 
 

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.  

http://www.portal/
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Player first-

pregătim fundaţia pentru dezvoltarea jucătorilor de fotbal”. 
 

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  

33 de voturi pentru. 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Mens sana 

in corpore sano - Construire teren de fotbal acoperit”, Letea Veche, Judeţul Bacău. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vreau să vă spun că este al doilea teren de fotbal acoperit care 

se construieşte în zona Letea. Consiliul Judeţean investeşte în infrastructura sportivă aşa cum bine aţi 

văzut. Primul proiect a fost finalizat în primăvara acestui an şi este un proiect foarte bun, este un proiect 

realizat în condiţii extrem de bune şi mai mult decât atât, ca o precizare că ceea ce se realizează rămâne în 

domeniul public al UAT din care face parte, ca atare nu face decât să îmbunătăţească infrastructura 

sportivă existentă la nivelul judeţului. Este şi în proximitatea oraşului, nu facem decât să aducem o 

îmbunătăţire a infrastructurii sportive de la nivelul judeţului Bacău. Voiam să mai precizez că este un 

proiect care se va desfăşura multianual, pentru că neavând sumele necesare durează mai mult fiind un 

proiect cu realizarea unei investiţii, se întinde pe mai mulţi ani. 
 

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  

33 de voturi pentru. 
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 
 

 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Competiţia 

Internaţională Judo fără bariere - Ediţia a-II-a 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. 

 
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Creşterea 

performanţelor ciclismului juvenil cu dezvoltarea mijloacelor de antrenament în aer liber”. 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Este un proiect realizat la nivelul municipiului Moineşti, la 

clubul sportiv de acolo, pentru cicliştii care practică MTB şi se referă la asigurarea condiţiilor de 

antrenament în cumpărarea unei piste de pumptrak. Când am făcut dezbaterea publică pentru Athletic Park, 

una din cerinţele asociaţiilor prezentate la acest proiect, a fost să realizăm pe acel Athletic Park şi o pistă 

de pumptrak. Noi acum suntem oarecum în avans, pentru că facem la Moineşti acest lucru. 

 
 

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 33 de voturi pentru.  

 



19 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile -   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 
 

 

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

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv Concurs 

Alergare ,,Via Bacovia Trail 2022”. 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am să fac un scurt rezumat. Este un proiect care mi-l doresc să 

se realizeze, pentru că promovează Bacăul în primul rând, este realizat cu Asociaţia de Atletism din Bacău 

şi sper ca să avem cât mai multe asemenea genuri de proiecte sportive care promovează în primul rând, 

sportul de masă. Aici participă amatori şi pot să participe şi  profesionişti. Genul acesta de promovare atât 

a judeţului Bacău cât şi de promovare a sănătăţii prin sport, cred că face parte din politica consiliului 

judeţean şi chiar din politica dumneavoastră pe care dumneavoastră o votaţi astăzi aici. 
 

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. 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 
 

 

 

◄ Se trece la punctul 24 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului principal al Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacău. 

 

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

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am să fac eu o scurtă intervenţie şi am să vă spun de ce a fost 

necesar să mutăm sediul din zona Aerostar, din zona de sud a Bacăului, în centru. Aşa cum bine ştiţi, 
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DGASPC-lui are mai multe locaţii în care îşi desfăşoară activitatea. Una din cele mai importante locaţii de 

la nivelul judeţului Bacău pe unde trec foarte mulţi oameni aflaţi în necaz, este sediul unde se mută acum 

DGASPC şi acolo sunt ţinute comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap pe de o parte şi sunt şi 

birourile de adopţii. Îl felicit pe această cale pe domnul director general Codreanu Cristian care a avut 

iniţiativa de a muta sediul din str. Condorilor în aceeaşi incintă cu cele două comisii tocmai pentru a 

supraveghea mai bine această activitate ţinând cont de faptul că DGASPC reprezintă la nivelul judeţului 

undeva la 2.000 de angajaţi plus 2.500 de beneficiari iar prin acea comisie trec într-un an de zile cam 

20.000 de oameni. Cred că este extrem de important să avem acolo şi sediul principal al DGASPC tocmai 

pentru a preîntâmpina orice problemă care poate apărea în evaluarea persoanelor cu handicap cât şi în 

procesul de adopţie. Nu ştiu dacă neapărat contează locul, dar să ştiţi că, contează foarte mult modul de 

supraveghere a acestor activităţi şi ţinând cont de faptul că reprezintă oarecum blazonul Consiliului 

Judeţean, pentru că activitatea desfăşurată la nivelul DGASPC dacă se desfăşoară într-un mod deficitar, 

într-un fel sau altul ne revine şi nouă atât consilierilor judeţeni cât şi Consiliului Judeţean, o parte din vină. 

♣ Dl Codreanu Cristian, director general DGASPC Bacău: Este şi o problemă de ordin 

administrativ pentru că am unit toate cele 3 sedii din Bacău într-unul singur ca să nu mai foim acte şi hârtii 

între noi şi să fim mai eficienţi şi suntem mai aproape şi de Consiliul Judeţean.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Eu sper să continuăm acest gen de abordare în aşa fel încât să 

fim cât mai eficienţi şi cât mai economici în activitatea DGASPC. Chiar astăzi se inaugurează noul sediu 

care este destul de spaţios şi mult mai accesibil persoanelor cu probleme. 
 

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

33 de voturi pentru. 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț -   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 
 

 

◄ Se trece la punctul 25 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Complexul Muzeal 

de Ştiinţele Naturii  ,,Ion Borcea” Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean  Bacău nr 39/2016 cu 

modificările 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  

33 de voturi pentru. 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   
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21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel -   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
 
 

 

 

◄ Se trece la punctul 26 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

de pe teritoriul judeţului Bacău. 
 

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

 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Vreau să apreciez faptul că domnul inspector şef este astăzi 

prezent mai ales că sunt hotărâri pe care noi le-am dat pentru anumite entităţi în care respectivii 

conducători nu au fost prezenţi. Văd că şi domnul director de la DGASPC este prezent ceea ce înseamnă că 

am intrat în normalitate şi mă bucură asta. Am văzut raportul şi practic este o monografie a judeţului pe 

care o recomand tuturor să o citească. Este plină de date şi destul de completă, cu circulaţie, cu incendii, 

etc. Este un material destul de amplu pe care noi consilierii judeţeni trebuie să-l aprofundăm. Chiar mi-am 

amintit că, cei de la ATOP cred că au o datorie faţă de noi cu privire la raportul care a fost prezentat ultima 

dată, trebuia să veniţi cu nişte precizări. Poate au fost între timp şi nu am fost eu prezent, dar eu nu am 

văzut raportul dumneavoastră. Referitor la acest material amplu şi fiindcă este şi domnul inspector şef aici 

prezent, vreau să spun că nu am văzut o componentă aici mai aprofundată legată de prevenţii. Pe acest 

domeniu nu suntem toţi specialişti să dăm consultaţii pe anumite aspecte care sunt legate de activitatea 

dânsului. Eu cred că este o componentă foarte importantă când vorbim de acest domeniu şi chiar aş dori pe 

viitor să avem fonduri să-i  susţinem, pentru că vedeţi câte cazuri se întâmplă în ţară începând cu incendiile 

de la instalaţii electrice şi terminând cu tot felul de accidente de circulaţie ş.a.m.d. Deci, eu cred că 

activitatea de prevenţie este foarte importantă. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să-i dau cuvântul domnului inspector şef Cărăşel şi după 

aceea o să vă răspund şi eu la acest lucru şi o să vă răspund în cunoştinţă de cauză ţinând cont că o 

perioadă bună am fost subprefect şi prefect şi aici poate să intervină şi doamna fost prefect Luminiţa Coşa. 

Să ştiţi că partea cea mai importantă din acest plan, este tocmai prevenţia. Fiecare fişă de intervenţie pe 

care dumneavoastră nu aţi sesizat-o are un plan de intervenţie care începe cu prevenţia. Vreau să vă mai 

spun că sunt identificate la nivelul judeţului tipuri de riscuri şi modul cum se acţionează numai pentru a 

preveni şi ulterior în situaţia în care se întâmplă o calamitate sau un accident, sunt identificate conform 

Hotărârii de Guvern nr.557 tipurile de riscuri, modul de intervenţie şi cine este responsabil. Eu mi-am dorit 

din totdeauna să avem o actualizare a acestui plan de riscuri, pentru că în decursul unei perioade destul de 

largi, au mai intervenit şi alte riscuri faţă de cele care erau existente la nivelul judeţului. Nu vorbim doar de 

calamităţi: căderi de zăpadă abundente, de inundaţii, de incendii. Sunt şi alte lucruri care au trebuit 

actualizate şi eu îl felicit pe domnul inspector şef Cărăşel Ovidiu, căruia îi şi dau cuvântul care să vă spună 

că într-adevăr în zona asta, prevenţia chiar este pe primul loc.    

♣ Dl Cărăşel Ovidiu-Vasile, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior 

Constantin Ene” al Judeţului Bacău: Referitor la acest Plan de analiză şi acoperire a riscurilor, vreau să vă 

spun că el este întocmit  conform unei metodologii aprobată prin Ordinul Ministrului nr.132/2007. Deci, în 

mod normal conform legislaţiei din 2007 noi trebuie să întocmim acest plan de analiză şi acoperire a 

riscurilor. Iniţial acest plan se întocmeşte la nivelul fiecărei UAT-le din judeţ, care este întocmit de către 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobat în Consiliul Local al UAT după care, fiecare 

localitate înaintează către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, planul propriu. Noi, Inspectoratul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asigurăm secretariatul tehnic al Comitetului Judeţean, centralizăm 

aceste documente şi conform metodologiei le aşezăm cap la cap şi întocmim acest document, document 

care într-adevăr acoperă toate riscurile identificate prin Hotărârea de Guvern nr.557 şi modalitatea în care 

noi la nivel judeţean putem acţiona la manifestarea acestor riscuri. Ţin să mulţumesc, pentru că la nivelul 

judeţului, Consiliul Judeţean Bacău în fiecare an ne asigură finanţarea şi de fiecare dată achiziţionăm 
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echipamente pentru intervenţii chiar şi echipamente de protecţie pentru personal şi multe alte aspecte 

pentru care noi primim finanţare din partea dumneavoastră şi vă mulţumesc încă odată. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Un lucru care am uitat să vă spun, este vorba despre partea de 

finanţare. Să ştiţi că noi avem o componentă extrem de importantă pentru finanţarea Inspectoratului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Avem în sală şi pe reprezentantul EURONEST care prin această 

asociaţie a venit cu un program de dotare a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi o să 

vedeţi că pe data de 27 iulie 2022 se vor preda autospeciale către Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă achiziţionate prin EURONEST.  

♣ Dna Coşa Maricica-Luminiţa, consilier: Vreau să-i spun colegului nostru, că prima prevenţie 

pe care o v-a vedea la nivelul judeţului Bacău este săptămâna viitoare când temperaturile pe raza judeţului 

vor depăşi 35 de grade şi l-aş lăsa pe domnul colonel Cărăşel să explice  exact care este prevenţia în judeţul 

Bacău, să aveţi cu toţii un exemplu cât de abgradat se lucrează pe toate nevoile cetăţenilor din judeţ. 

♣ Dl Cărăşel Ovidiu-Vasile, inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

“Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău: De la începutul sezonului cald la nivelul Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă s-a întocmit un plan de măsuri. Acesta a fost transmis către toate UAT-urile din 

judeţ şi care prevede ca la nivelul fiecărei UAT în momentul în care se manifestă fenomenul de caniculă să 

aibă deja pregătite şi stabilite din timp acele puncte de prim ajutor către populaţie. În afară de aceste puncte 

de prim ajutor am solicitat sprijinul bisericilor cerând ca acestea să fie deschise în perioadele caniculare. 

Fiecare primărie a mai identificat în afară de corturi, alte spaţii şi de asemenea, s-a mai cerut sprijinul 

farmaciilor care să aibă un pahar cu apă şi să ofere un prim ajutor pentru situaţii de acest gen. Tot ce 

înseamnă echipaje de intervenţie ale Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau ale Serviciului 

de Ambulanţă pe timpul deplasărilor la intervenţie sau de la intervenţie către bază, dacă observă persoane 

căzute sau care au nevoie de ajutor au obligaţia şi au fost instruiţi să se oprească şi să acorde primul ajutor. 

Sunt şi alte multe aspecte pe care noi le-am aprobat la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă şi le-am transmis instituţiilor şi mai ales UAT-urilor, pentru că la nivelul judeţului prin 

intermediul UAT se pot implementa aceste măsuri. Noi avem subunităţi puţine şi de asemenea, Serviciul 

de Ambulanţă are puncte de prim ajutor foarte puţine în judeţ şi atunci conform legii, prin intermediul 

administraţiilor locale şi ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă acţionăm şi în aceste situaţii de 

caniculă. Totodată, ştim cu toţii că de fiecare dată canicula nu vine singură, în zile caniculare vin şi vijelii, 

pentru aceste fenomene au fost transmise  măsurile şi modul de aplicare la nivel local.  

♣ Dl Pleşca George, consilier: În primul rând salut şi eu prezenţa domnului inspector şef Cărăşel 

alături de noi. Făcând o paranteză la proiectul acesta de hotărâre, vreau să vă zic că ieri am participat la 

predarea - primirea unei autospeciale în zona Ungheni în Republica Moldova şi vreau să vă zic că am răms 

plăcut impresionat de colegii şi de dedicarea pe care o au preşedinţii de raioane faţă de toţi cei de la 

situaţiile de urgenţă. Lucrătorilor de la situaţii de urgenţă din Republica Moldova li se mai spun şi 

salvatori. Sunt numiţi salvatori şi tocmai din cauza asta treaba lor este să salveze vieţi şi domnul inspector 

şef vreau să vă spun că vă felicit pentru toată dedicarea atât a dumneavoastră cât şi aparatului din 

subordinea dumneavoastră şi vă mulţumim pentru munca depusă la nivelul judeţului Bacău. În al doilea 

rând, asociaţia EURONEST a avut un proiect implementat la nivelul regiunii Moldovei dintre care şi în 

judeţul Bacău unde avem achiziţionate  un număr de 23 de autospeciale, bineînţeles cu aportul Consiliului 

Judeţean Bacău, care s-au predat către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Terminând 

perioada de implementare, săptămâna viitoare vom preda toate aceste autospeciale către Inspectoratul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Având în vedere cele menţionate, noi vom mai scrie proiecte pe partea 

de situaţii de urgenţă şi vreau să felicit şi pentru dedicarea cu care s-a ocupat Consiliul Judeţean Bacău în 

cadrul acestor proiecte, iar pentru mulţi dintre dumneavoastră care nu ştiţi, cred că de la prima discuţie cu 

domnul preşedinte de la intrarea în mandat, dumnealui asta a scos în evidenţă faptul că trebuie să punem 

mai mult accent pe partea de situaţii de urgenţă şi pe sprijinirea acestor salvatori fără de care noi ca şi 

populaţie nu ne-am putea descurca. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte:  Asociaţia EURONEST este creată în acest sens astfel încât să 

accesăm fonduri europene pentru zona de aici. Ştiţi foarte bine că mai sunt proiecte în derulare, noi sperăm 

să realizăm proiectul în parteneriat cu ISU Bacău, cu Primăria Bacău pentru realizarea unui Centru de 

Excelenţă la nivelul judeţului Bacău, poate unic, dar ştiţi că un lucru bun se naşte greu şi durează. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Nu doresc eu să închei, pentru că eu sunt un adept al dezbaterilor 

Eu vreau să fac o remarcă. Eu sunt obişnuit cu directori şi cu manageri care când vin aici, prezintă situaţia 



23 

 

aşa cum este ea. Este pentru prima dată când văd un conducător de instituţie care vine şi spune că este 

mulţumit de finanţare şi asta mă bucură să aud, dar trecând peste asta eu cred că trebuie să tratăm foarte 

serios acest subiect şi cu adevărăt să sprijinim poate şi cu idei când vorbim de prevenţie. 

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Domnule colonel, apreciez deschiderea dumneavoastră asupra 

modului de lucru cu instituţiile statului, cu agenţii economici din judeţul Bacău. Un singur lucru aş vrea să 

remarc şi chiar profit de prezenţa dumneavoastră şi de multe ori am vrut să port o discuţie, dar am 

posibilitatea acum aici. Aş vrea domnule colonel să ne spuneţi câteva lucruri care fac parte tot din 

prevenţie. Care este situaţia hidranţilor stradali din municipiul Bacău? Ştim foarte bine cât de importanţi 

sunt aceşti hidranţi când îi avem, dar îi simţim când nu-i avem. Ştiu că de hidranţii din municipiul Bacău se 

ocupă şi Compania Regională de Apă Bacău şi de funcţionarea acestora, dar evidenţa acestora o aveţi şi 

dumneavoastră. Vreau să ne asiguraţi că aceşti hidranţi sunt funcţionali şi că se poate asigura o intervenţie 

sigură cu autospecialele pe care le aveţi în dotare. Eu am realizat cât de importanţi sunt aceşti hidranţi 

asupra focului deschis. Aş vrea să ştiu dacă la ora asta ca şi procent, hidranţii din municipiul Bacău 

funcţionează şi să asigurăm populaţia mai ales pe timpul acestei secete, acestor temperaturi ridicate, ne 

bazăm pe această reţea. Mulţumesc şi vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfăşuraţi. 

♣ Dl Cărăşel Ovidiu-Vasile, inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

“Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău: Îmi cer scuze dar procentul hidranţilor funcţionali nu-l ştiu, 

dar promit că o să fac o situaţie şi o să vă prezint aici când mă invitaţi data viitoare. Ceea ce pot să spun, 

este că echipajele de intervenţie permanent fac recunoaştere în fiecare localitate, verifică starea de 

funcţionare a hidranţilor. Acolo unde avem hidranţi care nu funcţionează, înştiinţăm Primăria sau 

operatorul respectiv şi avem situaţia exactă cu locaţia lor şi dacă funcţionează sau nu la nivelul fiecărei 

subunităti a echipajelor de intervenţie. În momentul de faţă nu am la mine această situaţie, dar nu s-a pus 

problema şi în situaţii în care datorită unor avarii localitatea nu a avut apă, având această situaţie cu 

rezervele de apă de la operatorii economici sau din alte surse (avem inclusiv râuri în zonă) am acţionat de 

fiecare dată. Dacă ţineţi minte, chiar acum două luni am avut în zona Cartierului CFR o intervenţie la nişte 

garaje şi ateliere, cu sprijinul operatorilor economici din zona respectivă am avut apă fără întrerupere 

pentru a lichida acel incendiu. Referitor la ceea ce s-a vorbit mai devreme, despre dotarea cu autospeciale 

vreau să menţionez faptul că nu toate judeţele şi nu toate regiunile au reuşit să achiziţioneze numărul de 

autospeciale pe care le-a achiziţionat ERONEST-ul dar în zona Moldovei fiecare judeţ a primit câte 23 de 

autospeciale. Sunt regiuni în zonă care nu au ajuns la acest număr de autospeciale şi totodată tot 

EURONEST-ul este primul care la nivel naţional a făcut şi acest pas pentru autospeciale în urma finalizării 

proiectului.  

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Într-adevăr EURONEST-ul a făcut paşi importanţi şi ştiu că 

am participat la şedinţă şi am votat pentru predarea acestor autospeciale către dumneavoastră. Avem una 

singură care este în litigiu, dar în rest toate celelalte care sunt pentru dumneavoastră, vor fi predate în data 

de 27 iulie 2022.  

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

cu 34 de voturi pentru. 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   
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◄ Se trece la punctul 1 al proiectului ordinii de zi suplimentare: Domnul preşedinte Valentin 

Ivancea prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.115/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 

interes judeţean ,,Consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252, Buhoci-Bibireşti, km 121+630, judeţul 

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.
 

   
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena -   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ absent   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian x   

 

 

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

şedinţei  ordinare a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 19.07.2022,  pentru care s-a încheiat prezentul 

proces-verbal. 
 

 

 

 
 

 PREŞEDINTE,                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

       Valentin IVANCEA                                                                         Dr. Elena-Cătălina ZARĂ                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Întocmit,. 

           Buftea Parascovia 


