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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  28.06.2013, în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

 
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Dispoziţia nr.151 din 21.06.2013 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33 absentând motivat 
domnul preşedinte Benea Dragoş, domnul consilier Bostan Ionel Gabriel şi domnul 
consilier Marcu Costică.   

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel. 
 ♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, 

stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi. Daţi-mi voie să declar 
deschisă şedinţa şi să dau citire ordinii de zi, de astăzi 28 iunie 2013.  

 
1.  Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31.05.2013; 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Bacău pe anul 2013;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Bacău nr.37/15.03.2013, privind plata cotizaţiei  Consiliului Judeţean la 
Fondul pentru Dezvoltare Regională;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării judeţului Bacău, în calitate de 
membru asociat, la ASOCIAŢIA GRUPUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ - 
G.A.L. VALEA TAZLĂULUI, a Actului constitutiv, a Statutului asociaţiei, a 
cuantumului cotizaţiei şi plata acesteia; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării judeţului Bacău, în calitate de 
membru asociat, la „ASOCIAŢIA GRUPUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 
G.A.L. BACĂUL VERDE”, a Actului constitutiv, a Statutului asociaţiei, a 
cuantumului cotizaţiei şi plata acesteia ; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
  

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către Judeţul 
Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa Arh. George Sterian”, situat în 
municipiul Bacău, str.Mihai Eminescu nr.10, jud. Bacău; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public Judeţean 
pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la unele instituţii publice 
aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscului pe 
teritoriul judeţului Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului domeniului 
public al judeţului Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Judeţului Bacău a unui bun imobil; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
  

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local Răcăciuni a 
unui bun imobil aflat în domeniul public al Judeţului Bacău; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
  

13. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor 
de interes local situate pe raza Comunei Zemeş; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice faza de 
proiectare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru 
obiectivul RK – Lucrări de intervenţii (consolidare şi reparaţii)  „Casa memorială 
George Bacovia”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bacău – 
Valea Seacă (com. Nicolae Bălcescu);  

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi a cheltuielilor aferente 
proiectului „Suport şi susţinerea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile în 
Regiunea Nord-Est”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi a cheltuielilor aferente 
proiectului  „Egalitatea de şanse a grupurilor vulnerabile pentru accesul la educaţie 
şi pe piaţa muncii”; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Bacău, prin Consiliul 
Judeţean Bacău, la proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă” şi a cheltuielilor cu care va fi 
implicat Consiliul Judeţean Bacău în implementarea acestuia; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asistenţă pentru proiectul ce 
urmează a fi încheiat  între Municipiul Bacău, Judeţul Bacău, Compania Regională 
de Apă Bacău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

21. Diverse. 
- Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Oraşul Slănic Moldova 

în vederea administrării şi exploatării obiectivului “SCHI PARC SLĂNIC 
MOLDOVA”; 

 Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

- Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la 
unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean 
 

Acest proiect vreau să-l aduc la punctul 6 şi o să vă explic la momentul 
oportun, dacă sunteţi de acord, care este raţionamentul. 

 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Bacău şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul 
Slănic Moldova în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului  “ Complex 
de Agrement Turistic de Relaxare şi Sportiv în Oraşul Slănic Moldova, Judeţul 
Bacău; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

          Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii la ordinea de zi prezentată.  
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de  31.05.2013 şi se dă cuvântul  doamnei  secretar al judeţului 
Zară Elena Cătălina. 

 
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42 

alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe, 
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere 
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prevederile mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei 
ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de  31.05.2013. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 
Nefiind observaţii, se supune  aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se 

aprobă în unanimitate. 
 

 ◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2013;  
 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Practic este vorba de recuperarea unor bani pe 
care i-am folosit pentru proiectul Restructurarea Centrului de Recuperarea şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Răcăciuni şi achiziţionarea de echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţii în situaţii de urgenţă. Suma 
prin care majorăm bugetul consiliului judeţean este de treizeci şi două de miliarde şapte 
sute şapte zeci şi şapte douăzeci şi cinci de mii lei şi le împărţim pe următoarele 
capitole: două sute mii lei la capitolul 51.02, autorităţi publice,  una mie o sută lei la 
54.02, alte servicii publice generale, trei sute două zeci mii lei la capitolul 80.02, acţiuni 
generale economice, şapte sute cinci zeci de mii de lei la apărare şi nouă sute şapte mii 
douăzeci şi cinci  la transporturi. 

    
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată  şi 

se aprobă în unanimitate.  
   
◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel     

prezintă proiectul de hotărâre  privind   modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Bacău nr.37/15.03.2013 privind plata cotizaţiei Consiliului 
Judeţean la Fondul pentru Dezvoltare Regională; 

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
       
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel       

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării 
judeţului Bacău, în calitate de membru asociat, la ASOCIAŢIA GRUPUL PENTRU 
DEZVOLTARE LOCALĂ - G.A.L. VALEA TAZLĂULUI, a Actului constitutiv, a 
Statutului asociaţiei, a cuantumului cotizaţiei şi plata acesteia; 

 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Aşa cum ştiţi de-a lungul timpului am sprijinit 

mai multe GAL-uri, au mai rămas cele două GAL-uri pe care le avem astăzi pe ordinea 
de zi. 
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă  au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

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

   
◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel         

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării 
judeţului Bacău, în calitate de membru asociat, la „ASOCIAŢIA GRUPUL PENTRU 
DEZVOLTARE LOCALĂ G.A.L. BACĂUL VERDE”, a Actului constitutiv, a 
Statutului asociaţiei, a cuantumului cotizaţiei şi plata acesteia; 

 
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.  Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preempţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa Arh. George 
Sterian”, situat în municipiul Bacău, str.Mihai Eminescu nr.10, jud. Bacău;  

   
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

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

 
◄ Se trece la punctul 2 de la Diverse. Proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei şi a statului de funcţii la unele instituţii publice aflate în subordinea 
Consiliului Judeţean Bacău. 

 
 ♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Aşa cum v-am spus, unul din punctele de pe 

ordinea de zi de la „Diverse”, l-am adus mai în faţă şi anume proiectul de hotărâre 
privind  modificarea organigramei şi a statului de funcţii la unele instituţii publice 
aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău. Practic despre ce este vorba: trebuie 
să aprobăm  întâi aceste modificări la cele 6 instituţii publice unde am retras 18 posturi 
pentru înfiinţarea organigramei pentru SCHI PARC Slănic Moldova. Ca să putem să 
avem organigrama şi să reorganizăm Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea 
Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău, a trebuit să luăm din 
cadrul instituţiilor subordonate consiliului judeţean, un număr de 18 posturi. Am luat de 
la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 3 posturi, de la Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” 4 posturi, de la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău 3 
posturi, de la Biblioteca Judeţeană Bacău 5 posturi, de la Ansamblul Folcloric 
„Busuiocul” Bacău  2 posturi, şi un post de la Serviciul Public Judeţean de Protecţia 
Plantelor Bacău.  
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

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

se aprobă în unanimitate. 
   
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi.  Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării 
Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de 
SALVAMONT Bacău;   

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Datorită faptului că la Slănic Moldova pârtia 

de schi are un ritm alert în ceea ce priveşte construcţia apreciem că până la sfârşitul lunii 
decembrie să putem să o dăm în funcţiune. Conform legislaţiei în vigoare trebuie să 
aprobăm organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare. Din această 
perspectivă vreau să-i dau cuvântul doamnei director Angela Bogea, să ne explice 
câteva aspecte vis-a-vis de această problemă.  

♣ D-na Bogea Angela, director executiv: Când s-au ţinut şedinţele de comisie eu 
am mers la 3 comisii, la comisia juridică, la comisia de urbanism şi la comisia de 
cultură. Având în vedere că proiectul l-am terminat după ce a avut loc sedinţa comisiei 
de sănătate, am o datorie faţă de această comisie ca să explic ceea ce am de explicat. 
Acest serviciu de SALVAMONT există ca unitate în subordinea consiliului judeţean, 
dar este fără personalitate juridică. Este constituit din 6 posturi în care sunt încadraţi 4 
salariaţi. Datorită punerii în aplicare a proiectului SCHI PARC, acest serviciu a trebuit 
să fie redimensionat, în sensul că, în afara celor care se ocupă cu scriptologia, avem 
nevoie în primul rând de salariaţi care să se ocupe cu funcţionarea pârtiei de schi şi a 
telescaunului. Din acest considerent am luat de la unităţile din subordinea consiliului 
judeţean 18 posturi. Vă atrag atenţia că cele 18 posturi erau vacante şi în acelaşi timp să 
ştiţi că am respectat şi ordinul prefectului în sensul că numărul de posturi stabilit de 
prefectură, recte Direcţia de finanţe, a rămas acelaşi. Deci, avem total la unitatea 
teritorială consiliul judeţean, 713 posturi. Deci, nu s-a modificat nimic, nici un om nu a 
fost dat afară din serviciu, numai că am mutat nişte posturi pentru ca acest proiect să 
poată fi pus în aplicare şi pentru ca acest serviciu să funcţioneze. Am scris deocamdată, 
ca sediul acestui serviciu să fie la Bacău, pentru că acest compartiment format din 3 
oameni lucrează în consiliul judeţean, urmând ca pe măsură ce se dezvoltă proiectul şi 
apar diferite clădiri sau ce o să fie acolo, să modificăm în regulament că anumite 
activităţi se vor desfăşura la Slănic Moldova. Pentru că acei muncitori, casierii care vor 
fi la parcarea auto sau cei care vor fi specialişti în SALVAMONT nu vor lucra în 
consiliul judeţean, ci vor avea  punct de lucru la Slănic Moldova. Şi pentru că am omis 
şi îmi fac mea culpa, am o rugăminte la dumneavoastră atât din partea Direcţiei de 
resurse umane, cât şi din partea Direcţiei de buget finanţe, să-mi daţi voie să mai scriu 
un articol atât la prima hotărâre la cea din care am luat numărul de posturi, cât şi la 
aceasta, ca aceste două hotărâri să fie aplicate cu data de 1 iulie pentru că am un angajat 
care este şef serviciu căruia o să-i schimb statutul, o să fie personal de execuţie şi ca să 
aibă şi pe data de 28 iunie salariu de şef serviciu pentru că sunt greu de făcut acele 
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modificări. Deci este chestia de făcut salarizarea şi să uşurăm munca doamnei Carmen 
Botoi care ne calculează salariile şi pentru dumneavoastră şi pentru noi.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Asta să luăm ca pe un amendament? 
♣ D-na Bogea Angela, director executiv: Nu, ca pe un articol la hotărâre. 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Şi totuşi ca pe un amendament care trebuie 

votat. 
♣ D-na Bogea Angela, director executiv: Da. Deci la articolul 6 să fie fraza cu 

prezenta hotărăre să intre în vigoare la data de 1 iulie.  
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Eu i-am promis doamnei directoare de ieri de când 

m-a văzut şi nu ne-a onorat cu prezenţa la şedinţa comisiei de sănătate, că o să am 
întrebări, pentru că SALVAMONT-ul are şi o componentă care priveşte activitatea 
medicală. Deci fac un comentariu doamna directoare şi pe urmă vă pun două întrebări. 
Primul comentariu: Sigur că utilitatea unui astfel de serviciu pe raza judeţului în care 
noi avem pretenţii că avem şi turism montan, unde posibibilitatea existenţei unor 
accidente în aceste zone de relief foarte greu accesibile este oricând, la orice moment. 
Nu este clar aici ca motivaţie şi, din punctul meu de vedere, este mult prea îngustă 
motivaţia, că numai pentru pârtia de schi trebuie să se angajeze consiliul judeţean la o 
astfel de structură şi de aceea mi-aş permite ca să faceţi o extensie, pentru că îmi dau 
seama că populaţia judeţului, o bună parte din ei pot să-şi pună schiurile pe picior şi să 
coboare pe pârtie, dar mulţi alţii sunt amatori de drumeţii montane şi avem suficiente 
zone unde îşi pot petrece timpul liber în orice anotimp, inclusiv iarna, şi atunci găsiţi o 
formulă acoperitoare şi pentru astfel de activităţi. Acesta este un prim comentariu. Al 
doilea comentariu: Sunt întrutotul de acord că trebuie să dăm locuri de muncă 
cetăţenilor din Bacău. Întrebarea mea este simplă şi dumneavoastră doamna directoare 
din punctul meu de vedere, aţi spus-o un pic tendenţios inclusiv treaba cu salarizarea. În 
primul rând că locaţia, ca loc de activitate la nivelul judeţului, nu o găsesc bine venită. 
Ea poate funcţiona foarte aproape de evenimentele unde se petrec, iar dacă o plasaţi 
aproape de Slănic Moldova, nu am absolut nimic împotrivă sau oriunde în altă parte de 
pe teritoriul montan al judeţului, dar să fie aproape de eveniment. Şi acum ca întrebare: 
aceşti patru oameni au primit o remuneraţie?  

♣ D-na Bogea Angela, director executiv: Care? 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Care sunt în schemă. Aţi spus că avem…   
♣ D-na Bogea Angela, director executiv: Patru. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Sau şase. 
♣ D-na Bogea Angela, director executiv: Patru. Şase posturi sunt, patru sunt 

ocupate. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Patru ocupate. Practic numai pentru faptul că au fost 

prinşi în schemă şi nominalizaţi pe schemă, pe post, au primit remuneraţie, sau au făcut 
efectiv ceva, pentru că în momentul în care a gândit consiliul judeţean sau aţi gândit 
dumneavoastră, conducerea, trebuia să punem în fişa postului să facă ceva. Deci, dacă 
salarizarea lor s-a concretizat în urma unor activităţi specifice şi ce profil profesional are 
acest personal? Simplu profil funcţionăresc, sau profil profesional pentru ceea ce trebuie 
să facă? Vă mulţumesc.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Dacă îmi permiteţi doamna directoare şi după 
aceea puteţi să interveniţi şi dumneavoastră. La prima întrebare a dumneavoastră 
domnule consilier, doamna director a spus aşa: provizoriu va fi sediul la Bacău. După ce 
se finalizează investiţia la Slănic Moldova, o să găsim soluţii să mutăm cât mai aproape 
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de pârtia de schi personalul de întreţinere şi de supraveghere a funcţionării în condiţii 
optime a pârtiei de schi. Acesta este un prim răspuns. La a doua întrebare a 
dumneavoastră, aceşti patru oameni care funcţionează actualmente în cadrul serviciului 
SALVAMONT s-au ocupat în cadrul proiectului PROBACTUR Bacău, pentru  
promovarea  judeţului Bacău, timp de 2-3 ani pe componenta aceasta, în afară de alte 
componente de serviciu pe care le-am mai avut în cadrul consiliului judeţean, de 
informare turistică, de inventarierea punctelor turistice şi a ceea ce ne dorim noi să 
facem în perioada următoare.  

♣ D-na Bogea Angela, director executiv: Aş mai avea de completat următorul 
lucru. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule consilier, că ar fi trebuit în acest 
stat de funcţii să punem mai mulţi salvamontişti decât sunt aici. Sunt de acord cu acest 
lucru dar, gândiţi-vă la un singur lucru că în general proiectele de acest gen în judeţele 
care au servicii de SALVAMONT, sunt cu un număr de personal mai mic decât avem 
noi, dar au o formaţiune pe care am trecut-o şi noi consiliul judeţean, de salvare 
montană formată din medici şi din salvamontişti, oameni pe care îi putem angaja cu 
contract de colaborare. Dar angajându-i cu contract de colaborare, din punct de vedere 
legal, nu grevează numărul de posturi pe care, recte, guvernul sau prefectura, ne 
condiţionează să-l avem. Şi atunci, am găsit această posibilitate ca medicii şi celălalt 
necesar de salvamontişti, să fie angajaţi cu contract de colaborare. Ne mai gândim la 
următorul aspect. Poate în primul an nu se va întâmpla, dar cu siguranţă în al doilea an 
acest serviciu  va fi funcţionabil din resurse proprii, pentru că acolo se vor încasa bani. 
Pentru că se urcă cu telescaunul, se coboară cu schiurile şi atunci aceşti oameni angajaţi 
cu contract de colaborare, serviciul respectiv, se poate  autofinanţa. Deci asta în legătură 
cu ceea ce aţi spus dumneavoastră, că aceşti salvamontişti ar fi trebuit să fie mai mulţi, 
ar fi trebuit să se ocupe şi de alte zone ale judeţului unde este necesar aportul lor. 
Adevărat că în vechiul stat de funcţii, nu am avut decât o singură persoană care să aibă 
calitatea şi calificarea de salvamontist. În rest ceilalţi, sunt cu specialitate în turism, sunt 
oameni care au terminat ştiinţe economice şi care au terminat turismul.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Mulţumesc, doamna director. Mulţumesc 
frumos. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Am o problemă tehnică. Nu ştiu dacă doamna 
directoare are calitatea să propună amendamentul! Din punctul meu de vedere calitatea 
de a propune amendamente o au consilierii judeţeni.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Eu l-am propus acum şi mi-l asum. Mulţumesc 
frumos pentru observaţie. Amendamentul este propus de vicepreşedinte Ionel Floroiu în 
calitate de consilier judeţean. Mulţumesc frumos. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul 

domnului vicepreşedinte Ionel Floroiu şi se aprobă în  unanimitate. 
    
◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi  şi domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de 
funcţii la unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău.   

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă în unanimitate. 

  
◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.  Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscului pe teritoriul judeţului Bacău.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

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

 
◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel     

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea inventarului domeniului public al judeţului Bacău. 
    

 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

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

se aprobă cu unanimitate.  
 

 ◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul 
privat în domeniul public al Judeţului Bacău a unui bun imobil. 
  

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

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

se aprobă în unanimitate. 
 

  ◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local Răcăciuni a unui bun imobil aflat în domeniul public al Judeţului 
Bacău. 

      
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind emiterea avizului pentru 
tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeş. 

 
  Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
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 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă în unanimitate. 
  

◄ Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico economice faza de proiectare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 
(DALI) pentru obiectivul RK – Lucrări de intervenţii (consolidare şi reparaţii)  „Casa 
memorială George Bacovia”.  

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel îi 

dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu  pentru a prezenta  expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bacău 
– Valea Seacă (com. Nicolae Bălcescu).     

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
        
◄ Se trece la punctul 16 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea organigramei, 
statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 17 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării şi 
a cheltuielilor aferente proiectului „Suport şi susţinerea incluziunii sociale a grupurilor 
vulnerabile în Regiunea Nord-Est”. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

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

 
◄ Se trece la punctul 18 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării şi 
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a cheltuielilor aferente proiectului  „Egalitatea de şanse a grupurilor vulnerabile pentru 
accesul la educaţie şi pe piaţa muncii”. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 19 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Judeţului Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău, la proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii 
şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă” şi a 
cheltuielilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Bacău în implementarea acestuia.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

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

 
◄ Se trece la punctul 20 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Contractului de 
asistenţă pentru proiectul ce urmează a fi încheiat  între Municipiul Bacău, Judeţul 
Bacău, Compania Regională de Apă Bacău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule vicepreşedinte, stimaţi colegi, cred 

că mai corect ar fi trebuit să se numescă proiectul pe care vrem să-l finanţăm, extinderea 
şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată judeţul Bacău minus municipiul Oneşti. 
Poate vă amintiţi că acum vreo doi ani şi comunitatea oneşteană, municipiul Oneşti, era 
membru al ADIB-ului, dar pentru că avem un operator privat, se punea în pericol 
finanţarea de către organismele europene a întregului proiect şi atunci s-a cerut ieşirea 
municipiului Oneşti din această asociere. Ieşirea s-a făcut cu angajamentul consiliului 
judeţean, de a finanţa reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru municipiul 
Oneşti, pentru un parteneriat care era în valoare de 15 milioane de euro. Văd că 
proiectul la nivelul judeţului se derulează şi continuă drumul pe cale de a se edifica. Nu 
mai ştim ce se întâmplă cu acel parteneriat dintre municipiul Oneşti şi Consiliul 
judeţean. Dacă se poate da un răspuns acum, e bine, dacă nu, o informare pentru şedinţa 
viitoare şi în acelaşi timp cred că această intervenţie a mea trebuie să fie şi un semnal 
pentru administraţia locală oneşteană, care probabil a uitat de această obligaţie şi acest 
angajament. Mulţumesc. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Şi eu vă mulţumesc. Am să dau cuvântul 
domnului director Fantaza să facă o precizare asupra acestor lucruri pe care le-aţi ridicat 
dumneavoastră. 
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♣ Dl Fantaza Ciprian, director executiv: Acest proiect de hotărâre vine ca o 
continuare a unor scopuri pe care Consiliul Judeţean Bacău şi le-a stabilit în noiembrie 
2012 aşa cum am arătat şi în expunerea de motive. Anul trecut în luna noiembrie s-a 
aprobat un preacord încheiat între Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Compania 
Regională de Apă şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie, în vederea accesării 
Companiei Regionale a unui împrumut de la BERD. Acesta este un deziderat care a fost 
trecut în acel preacord de finanţare. Pur şi simplu asistăm şi ne arătăm în continuare 
sprijinul în vederea continuării acestui proiect care se desfăşoară la nivelul judeţului 
Bacău. Cu privire la derularea contractului de asociere care a fost încheiat între Judeţul 
Bacău şi Municipiul Oneşti, acesta se află în derulare, în prezent este trimis spre 
achiziţie publică şi partea de canalizare şi merge în continuare. Avem prins şi pe buget 
şi nu este nici o problemă cu Oneştiul. Dar proiectul de hotărâre ni l-au trimis cei de la 
BERD. Am avut o serie de discuţii cu aceştia de faţă, care s-au finalizat în această 
dimineaţă. Acest contract de asistenţă aşa cum vi l-am arătat în anexă este ultima 
variantă care trebuie aprobată şi din păcate nu putem umbla la titlul că au şi ei 
formalităţile lor, au comisie de avocatură de prin Anglia…  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da, da aici voiam să aduc în discuţie. 
♣ Dl Fantaza Ciprian, director executiv: Cam aşa trebuie aprobat. 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Este impus domnule consilier. Titlul este 

impus. 
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Aţi luat-o în serios. Era o glumă. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

   ◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse.  Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău 
cu Oraşul Slănic Moldova în vederea administrării şi exploatării obiectivului “SCHI 
PARC SLĂNIC MOLDOVA”. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 3 de la Diverse.  Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de 
parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Bacău şi Unitatea 
Administrativ Teritorială Oraşul Slănic Moldova în vederea finanţării şi realizării în 
comun a Proiectului  “Complex de Agrement Turistic de Relaxare şi Sportiv în Oraşul 
Slănic Moldova, Judeţul Bacău. 

 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Materialul a fost prezentat la punctul 

„Diverse” ca urmare a faptului că până pe data de 5 iulie trebuie să depunem 
documentaţia la Piatra Neamţ. Cred că este bine venită şi această finanţare, aducem 
circa 280 de miliarde lei în judeţul Bacău, pentru dezvoltarea turismului în judeţul 
Bacău şi pentru dezvoltarea staţiunii  Slănic Moldova. 
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

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

se aprobă în unanimitate. 
  
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Dacă mai sunt interpelări la punctul Diverse?! 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnilor colegi, pentru că suntem la „Diverse” şi 

suntem într-un moment în care tot finanţăm, cofinanţăm, facem din nou alte structuri, aş 
vrea să fac un mic comentariu. Profit de prezenţa în sală a domnului general Simionescu 
şi prin el ca reprezentant al instituţiei ISU, am ridicat problema mai de mult şi aş vrea ca 
din partea directorului de la buget- finanţe şi investiţii şi din partea domnului general să 
ştiu care mai este situaţia (pentru că peste câteva luni va veni intemperia zăpezii, furtuni 
şi nămeţi care ne blochează cum ne blochează acum puhoaiele de apă), privind dotarea 
ISU cu autosanitară şenilată. Dacă la timpul potrivit am făcut o discuţie şi aş vrea să ştiu 
din partea doamnei directoare, dacă noi am prins  cumva un punct într-un articol bugetar 
cofinanţarea acestei investiţii şi unde este stadiul ei astăzi. Pentru că, observaţi 
dumneavoastră, că nu ne putem juca cu generalul iarnă, când este vorba de viaţa 
oamenilor. Este dovedit că aceste intemperii şi această schimbare de atitudine a 
anotimpului iarnă, este o realitate şi repet încă o dată, dacă noi ca şi structură aleasă, 
avem sau nu avem responsabilitate cu viaţa oamenilor, care sunt vremelnic şi fără voia 
lor puşi într-o situaţie imposibilă uneori, inclusiv viaţa lor. A doua problemă: Domnule 
director Fantaza, aţi spus aici un lucru pe care pe mine mă şochează. Aţi spus de 
exemplu că nu se poate schimba un titlu, că este impus. Domnilor să fim serioşi! 
Apropo de impus. Şi fac o mică derogare aici. Tot aşa mi s-a vânturat în faţă că 
proiectul de reabilitare a policlinicii vechi al ambulatorului de specialitate, proiect făcut 
acum 7-8 ani (domnul manager este aici şi ştie), este impus. S-a făcut licitaţie şi 
constatăm astăzi că nu se poate pronunţa comisia cine este câştigător, pentru că tot un 
proiect impus, un arhitect care a făcut ce a făcut acum ani în urmă, nu a mai reactualizat 
înainte de a se scoate la licitaţie proiectul cu normele şi normativele inclusiv preţurile 
actuale. Şi de aceea tergiversăm ca să intrăm cu lucrarea de reabilitare a pavilionului 
ambulatorului de specialitate. Aş vrea să înţelegeţi domnilor, chiar dacă este bancă 
mondială, chiar dacă este comunitate europeană, nu mai putem fi sub papuc şi să 
acceptăm aşa cu capul plecat ce am făcut acum 500 de ani sub turci. Că ne impune!. Noi 
pentru ce suntem aici domnilor!? Numai aşa ca să fim supuşi? 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Am înţeles muştruluiala domnule consilier. 
Mulţumim. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Nu este muştruluială domnule vicepreşedinte, 
domnule preşedinte de şedinţă! Este o realitate! Pentru că toţi suferim că ne acoperim  
cu o definiţie, cu o sintagmă şi ca să motivăm o atitudine funcţionărească, eu nu pot  fi 
de acord. Mulţumesc.                                                                                        

♣ Dl Fantaza Ciprian, director executiv: Dacă nu am fost bine înţeles eu îmi cer 
scuze. Nu am spus că este impus proiectul în sensul că trebuie neapărat votat, am spus 
că este impus formularul de hotărâre, nu proiectul. Ca şi chestiune personală sunt 
întrutotul de acord cu dumneavoastră. Dar nu ne-au impus proiectul. Au spus că acesta 
este formularul pentru că se traduce în limba engleză, se trimite ulterior mai departe în 
Londra, asta am spus: Formularul ni l-au trimis aşa, nu proiectul sau contractul pe care 
l-aţi aprobat ca anexă la această hotărâre. Pe marginea contractului de asistenţă am avut 
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discuţii de săptămâna trecută care au durat până în dimineaţa aceasta cu avocaţii BERD-
lui. Credeţi-ne că nu ne-au impus nimic. Vă mulţumesc.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Mulţumesc şi eu domnule director. Referitor la 
autovehiculele cu şenile, dacă ne mişcăm repede cu proiectul ADIE-EURONEST, în 
expunerea de motive aţi văzut, 6 vehicule cu şenile tip UTV. Cred că domnul general 
Simionescu aşteaptă cu nerăbdare mişcarea acestui proiect, finanţarea lui şi 
achiziţionarea acestor utilaje. Nu-i aşa domnule general? Vă rog dacă aveţi un 
comentariu scurt şi la obiect. 

♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef, ISU: Da, domnule vicepreşedinte, cu tot 
respectul, aşa cum aţi prezentat domnule vicepreşedinte, este perfect pentru a răspunde 
domnului consilier, în sensul că prin programul operaţional regional se intenţionează 
achiziţionarea acestor autospeciale specializate, şenilate pentru intervenţia în situaţii de 
urgenţă în condiţii de iarnă. Bineînţeles că personalul nostru, ca întreg consiliul judeţean 
şi cetăţenii judeţului Bacău, ne dorim ca dotarea noastră să fie atât de performantă încât 
să asigurăm servicii deosebite atât din punct de vedere în operativitate şi competenţă cât 
şi în competenţa actului medical, scurtarea timpului de răspuns şi nivelul de 
accesibilitate în orice formă de relief la nivelul judeţului Bacău, totul şi numai în folosul 
cetăţenilor pentru viaţa şi sănătatea acestora. Vă mulţumesc mult. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte 
întrebări? 

 
Nemaifiind alte intervenţii, domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 28.06.2013, drept  
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  
  
 
 

            PREŞEDINTE,           
             Dragoş  BENEA                                               SECRETARUL JUDEŢULUI      
                                                                                              Elena Cătălina ZARĂ  
 
 
 
 
 

            
                                                                                                                                                                           
              Întocmit, 

                                                                                                                         Consilier Ciulină Nicoleta 
                                                                                                                                        


