CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28.07.2014, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Dispoziţia nr.237 din 22.07.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33, absentând motivat,
domnul consiler Ganea Laurenţiu, domnul consilier Bostan Ionel Gabriel, domnul
consilier Dascălu Ioan şi doamna consilier Coşa Maricica.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri,
stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi. Am să dau citire ordinii de
zi, aşa cum a fost elaborată de către executiv.
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 24.06.2014;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului
ŞOVA SORIN;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a câte 10 acţiuni deţinute de către

Judeţul Bacău la capitalul social al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
către unele unităţi administrativ-teritoriale;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi la
faza de proiectare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Staţie de epurare a apelor
uzate în municipiul Oneşti”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi la

faza de proiectare Proiect tehnic + detalii de execuţie pentru obiectivul „Reţea
canalizare nouă în cartierul Borzeşti, municipiul Oneşti”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi la

faza de proiectare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru
obiectivul „Lucrări de intervenţie la clădirea Vivariului Bacău”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul
„Sistemul integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II
2014 al Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei judeţene antidrog pentru perioada
2014-2020” şi a „Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene
antidrog în perioada 2014-2016”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului
Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.145 din 28.09.2012,
modificată şi actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.132 din
26.07.2013;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Reţelei de case de Tip Familial

„Pietricica” Comăneşti în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
„Pietricica” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Raport privind stadiul derulării contractului de asociere dintre Judeţul Bacău şi

Municipiul Oneşti în vederea realizării în comun a „Planului de investiţii prioritare
necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei
potabile şi tratarea apei uzate” prevăzut în etapa I a Master Planului Judeţului
Bacău;
Prezintă: dna.Cornelia Gireadă – director executiv, Direcţia tehnic-investiţii şi lucrări publice

15. Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc privind nivelul de asigurare a

climatului de siguranţă publică şi a realizării indicatorilor de performanţă minimali
recomandaţi în Planul Strategic, pe primele 6 luni ale anului 2014;
Prezintă: dna.Luminiţa Maricica Coşa – preşedintele A.T.O.P.Bacău

Ar trebui să prezinte doamna Coşa dar s-a învoit pentru că are un necaz în familie.
Este altcineva din cadrul ATOP care poate prezenta? Prezintă domnul inspector şef. Ok.
16. Diverse.
- Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri aflate în domeniul public al
judeţului Bacău din administrarea R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu”
Bacău în administrarea R.A. „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” ROMATSA;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău pe anul 2014.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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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.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Înainte de a intra în ordinea de zi aş vrea să vă
prezint o informare destul de succintă, dar în acelaşi timp foarte importantă, legată de
anumite investiţii care se derulează în judeţul Bacău, în special în mediul rural, la o
serie de comune din judeţul Bacău şi vorbim despre Programul Naţional de Dezvoltare a
Infrastructurii Locale, aprobat pentru finanţare prin ordinul de ministru al dezvoltării,
nr.415/2014. Săptămâna trecută au fost semnate peste 20 de contracte cu valori cuprinse
între minim 30 de miliarde de lei vechi şi maxim 60-70 de miliarde de lei vechi. Vă
citez şi comunele unde s-au semnat aceste contracte: Agăş, Bereşti Tazlău, Coloneşti,
Coţofăneşti, Filipeşti, Găiceana, Măgireşti, Mărgineni, municipiul Moineşti (două
contracte), Motoşeni, Orbeni, Palanca, Podu Turcului, Săuceşti, Solonţ, Strugari, Ştefan
cel Mare, Valea Seacă şi Zemeş, deci aici au fost semnate. În cursul zilei de astăzi vor fi
semnate încă o serie de şapte contracte: Bucium, Căiuţi, Dărmăneşti, Letea Veche,
Mănăstirea Caşin, Tamaşi, Ungureni, deci încă 7 localităţi. Deci 27 de localităţi dacă
pot să spun aşa. Mai sunt documentaţii în verificare la Ministerul Dezvoltării pe care le
urmărim şi noi şi primăriile ce vizează 15 localităţi şi este vorba de Huruieşti, Livezi,
Balcani, Bârsăneşti, Bogdăneşti, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Lipova, Negri,
Oneşti, Pânceşti, Roşiori, Tg. Ocna şi Traian. Acestea sunt documentaţii repet, în
evaluare şi care mai necesită completări din partea respectivelor unităţi administrativ
teritoriale şi o serie de localităţi care încă nu au transmis la Ministerul Dezvoltării sau la
Consiliul judeţean documentaţiile pentru semnarea acestor investiţii, din varii motive,
probabil că nu au documentaţia completă: Buhuşi, Blăgeşti, Nicolae Bălcescu, Racova
şi Oneşti. Tot aici trebuie să vorbim de… dacă vorbim de PNDIL, trebuie să vorbim şi
de lucrările în continuare, lucrări care vin din trecut, fie din Ordonanţa nr.7, fie din alte
investiţii începute de diversele guverne ale României. Sunt 23 de localităţi care au
finanţarea asigurată pentru a se finaliza în 2014, vorbim aici de Asău, Bereşti Bistriţa,
Berzunţi, Comăneşti, Corbasca, Coţofăneşti, Dămieneşti, Gârleni, Ghimeş Făget,
Helegiu, Hemeiuş, Mănăstirea Caşin, Odobeşti, Oituz, Onceşti, Orbeni, Pârjol, Poduri,
Solonţ, Ştefan cel Mare, Tg Trotuş, Ungureni şi Zemeş. Avem un total de aproape 152
de miliarde de lei vechi care trebuie absorbite până la sfârşitul anului de toate aceste 23
de localităţi. La fel este şi Slănic Moldova, care are o sumă de aproape 4 miliarde lei pe
care trebuie să o absoarbă în acest an. Cam aceasta este informarea foarte pe scurt şi pe
înţelesul tuturor, la ceea ce se întâmplă cu Programul Naţional de Dezvoltare a
Infrastructurii Locale în judeţul Bacău şi cred că este binevenită şi pentru fiecare dintre
dumneavoastră şi pentru mass-media, mai ales.
◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei secretar al judeţului Zară Elena Cătălina pentru a supune spre
aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretarul 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,
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secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere
prevederile mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei
Consiliului Judeţean Bacău din data de 24.06.2014.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei secretar Zară Elena Cătălina pentru a prezenta proiectul de hotărâre
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ŞOVA SORIN.
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.
Domnul consilier Şova Sorin depune jurământul.
◄Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării a câte
10 acţiuni deţinute de către Judeţul Bacău la capitalul social al S.C. Compania
Regională de Apă Bacău S.A. către unele unităţi administrativ-teritoriale.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi foarte bine fuziunea dintre fostul RAGC şi
APA SERV a Cosiliului judeţean. Acolo noi deţinem un număr de acţiuni, sub 50%.
Cadrul instituţional pentru a putea aplica pe Programul Operaţional Sectorial II MEDIU,
prevede ca toate aceste societăţi o dată să fie membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău şi pe de altă parte să fie acţionari la Compania Regională de Apă
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.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este un proiect POS2 MEDIU pe care l-am depus
deja la Ministerul Mediului şi probabil că anul acesta în cel mai rău caz se va semna
contractul de finanţare pentru investiţii în apă şi canalizare în judeţul Bacău. Poate de
această dată s-a dat o sumă mai mare decât s-a dat prima dată (120 de milioane de euro
în POS 1 MEDIU), poate anul acesta ne vom situa undeva la 140-150 de milioane de
euro. Au fost discuţii nenumărate şi cu consultanţii şi cu unităţile administrativ
teritoriale, astfel încât să fundamentăm o aplicaţie cât mai fezabilă şi cât mai pe
cerinţele şi interesele finanţatorului, în speţă Uniunea Europeană.
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
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tehnico-economici rezultaţi la faza de proiectare studiu de fezabilitate pentru obiectivul
„Staţie de epurare a apelor uzate în municipiul Oneşti”;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pe undeva şi acest proiect are legătură cu ce s-a
întîmplat pe POS1 MEDIU, atunci când s-au deblocat în 2010 discuţiile cu Oneştiul,
acum aprobăm indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici rezultaţi la faza de proiectare Proiect tehnic + detalii de execuţie
pentru obiectivul „Reţea canalizare nouă în cartierul Borzeşti, municipiul Oneşti”;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Subliniez, Consiliul judeţean va contribui în
proporţie de 90% la realizarea acestui obiectiv conform înţelegerilor asumate încă din
anul 2010.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici rezultaţi la faza de proiectare documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii pentru obiectivul „Lucrări de intervenţie la clădirea Vivariului Bacău”;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: După 12-13 ani de procese, acolo cât de cât zona
a fost degajată, dacă pot să spun aşa, de acea pescărie improvizată. Directorul de la
Muzeul de Ştiinţele Naturii care coordonează şi activitatea de la Vivariu a gândit un
proiect care să pună în valoare această clădire de patrimoniu, clădirea Vivariului şi în
acest sens a lucrat cu societatea DANCO DEE-SIGN S.R.L. Bacău, proiectant general,
pentru obiectivul lucrări de intervenţie la clădirea Vivariului. Există dorinţa de a accesa
fonduri europene, mai precis pe fonduri puse la dispoziţie de guvernul Norvegiei, astfel
încât acolo la Vivariu măcar atunci când merg copii de la toate şcolile din municipiul şi
judeţul Bacău să meargă într-un loc curat, civilizat şi să fie o adevărată oază de verdeaţă
şi de linişte.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Mă bucur în mod deosebit, că a venit rândul acestui
edificiu cu care municipiul Bacău şi nu numai, judeţul Bacău se mândreşte. Susţin în
totalitate ideile prezentate de dumneavoastră, domnule preşedinte, cu privire la modul în
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care trebuie primiţi copii, viitoarea generaţie a României, cei care vor duce mai departe
destinele României. Ca atare, întradevăr se impunea în totalitate o intervenţie cât mai
rapidă. Mă bucură în mod deosebit acest lucru. De asemenea aş face şi o propunere: în
urma demolării acelui spaţiu unde a fost magazinul, este un gard în curtea interioară, iar
gardul acela trebuie demolat şi în spaţiul unde a fost clădirea trebuie să fie făcut frumos,
curat, în aşa fel încât locul să fie funcţional şi primitor.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna director Gurău de la Complexul Muzeal
al Ştiinţelor Naturii „Ion Borcea” vă stă la dispoziţie pentru orice fel de sugestii, astfel
încât acolo să iasă ceva de nivel european şi repet, copiii chiar să simtă că merg la
Vivariu, nu că merg la… nici nu ştiu unde merg acum!? la piaţă, la un Vivariu vechi, la
o clădire veche. Dacă ar face cineva un focus-grup care este impresia lor după ce merg
acolo, probabil că o să spună şi ei că au văzut nişte animale împăiate. Altceva nu pot să
spună. Nu ştiu. Cred că peste doi ani, acolo va arăta cu totul şi cu totul altfel şi fiecare
ne putem aduce contribuţia. Nu puteam, atenţie, nu puteam aduce mai repede acest
proces, pentru că, dacă nu mă înşel, din punct de vedere juridic, abia la sfârşitul anului
trecut s-au limpezit cu totul şi cu totul lucrurile acolo, pentru că vechiul chiriaş aşa cum
a avut contractul din 2000 sau 2001 a fost foarte greu de convins să părăsească locaţia.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei administrator public Chiper Nina pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
proiectul „Sistemul integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna administrator public, la următoarea
şedinţă vă rog să fiţi aici în stânga domnului vecepreşedinte, ca să fie comunicarea mai
directă cu domnii consilieri.
◄Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstase Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale;
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 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie bugetară pe trimestrul II 2014 al Consiliului Judeţean Bacău.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre
extrem de tehnic, doamna director Ardeleanu ne poate sta la dispoziţie. Veniturile,
vedeţi că au fost realizate în procent de 104%. La secţiunea de funcţionare s-au încasat
venituri într-un procent de 98%, la secţiunea dezvoltare prevederile bugetare au fost
realizate în procent de 156%. Cheltuielile secţiunii de funcţionare au fost realizate în
proporţie de 85% cum era normal. Cifra care ne atrage atenţia este cea privind secţiunea
de dezvoltare de aproape 37%, lucru care va şi genera de altfel o discuţie privind
rectificarea, în prima jumatate a lunii august, pentru că sunt anumite proiecte, aşa cum
se întâmplă în fiecare an, sunt anumite proiecte care merg bine şi nu sunt finanţate cu
totul de la început şi sunt alte proiecte care sunt finanţate bine de la început dar, din
varii motive merg foarte greu, fie din cauza procedurii de achiziţie, care nu se
deblochează, fie din cauza unui constructor care poate nu-şi face treaba. Deci, sunt trei,
patru motive pentru care la secţiunea de dezvoltare întotdeauna nu putem raporta
procente semnificative. Ca urmare, în prima jumătate a lunii august, probabil în jurul
datei de 6,7,8 august vom veni cu o propunere de rectificare pentru bugetul propriu al
consiliului, subliniez pentru bugetul propriu, nu pentru altceva, astfel încât să finanţăm,
să luăm sumele de bani la acele proiecte care merg foarte greu şi să îi ducem la
proiectele care merg foarte bine, dar nu au finanţarea asigurată şi o să discutăm şi la
comisie şi în şedinţă.
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 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale
prevăzute de Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Fac precizarea că susţin în totalitate proiectul de
hotărăre, precum şi ceea ce a solicitat conducerea muzeului, în mod deosebit Muzeul de
Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, dar îmi permit să pun o întrebare şi la care voi încerca să
fac şi un comentariu. La taxa de vizitare, taxa individuală, văd că taxa pe anul 2014 este
4 lei, iar taxa pe 2015 propusă este 6 lei. Deci jumătate, 50%. Acum, gândesc eu, nu
este mare? Tot la fel găsesc şi răspunsul, că nu este mare în condiţiile actuale, că poate
aduce un venit unde subscrie la ceea ce am discutat la punctul anterior. Asta ar fi o
chestiune. Un al doilea comentariu pe care l-aş face, dacă ne ducem de la 4 lei la 6 lei,
oare nu îndepărtăm vizitatorii, cei care doresc să vină individual la această chestiune?
Gândesc că directorul instituţiei cunoaşte foarte bine această problemă şi gândesc eu, că
are argumente destul de riguroase ca să vină cu acest indicator. Deci, încă o dată susţin
în totalitate propunerile făcute. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Haideţi să vedem cine nu
susţine!
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Într-o anumită măsură sunt de acord cu domnul
consilier Cautiş. Este adevărat că nici acum nu este mare îngrămădeală pe la muzee şi
nu înţeleg de ce ar trebui să mai majorăm taxele, dar aş face o intervenţie mai amplă şi
dacă nu mă înşel acest proiect a fost amânat şi ni s-a adus iar în atenţie astăzi. Înţeleg pe
de o parte interesul Consiliului judeţean de sporire a veniturilor din taxe şi impozite, pe
de altă parte trebuie să ne gândim la modalităţile prin care încercăm să ne atingem acest
obiectiv şi ca să fiu mai explicit, vreau să vă amintesc că toată lumea vorbeşte că avem
o fiscalitate excesivă, că oricum taxele şi impozitele erau mari şi multe şi dacă nu mă
înşel în proiectul precedent chiar era foarte clar evidenţiat în tabele că noi oricum
alesesem nivelul maxim şi mă refer aici în domeniul urbanismului, la taxele pentru
autorizaţie de construire şi aşa mai departe. Deci tare mă tem că nu este bine nici pentru
mediul de afaceri, nici pentru populaţie, pentru persoane fizice mai ales, pentru tinerii
care vor să construiască şi de asemenea mă tem să nu fie un efect invers şi pentru noi,
aşa cum s-a întâmplat şi cu majorarea accizei la carburant, când în loc să crească
veniturile, pe acest capitol în urma majorării accizei, veniturile au scăzut. Deci, una
peste alta mi se pare un proiect neinspirat, mă tem că va avea un efect invers, de aceea
v-aş ruga să-l tratăm cu mare atenţie şi să lăsăm deocamdată taxele aşa cum sunt ele că
oricum, repet, oricum erau mari şi să sperăm că ele vor fi achitate şi că oamenii vor fi
încurajaţi în continuare să construiască şi să investească, iar, noi dacă tot timpul
majorăm taxele şi impozitele, este normal ca investiţiile să scadă şi de aici în colo...
cunoaşteţi teoria. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Trebuie să subliniez că această
majorare de 20% este raportată la anul 2012. Asta este unu. Doi, am să rog direcţia
buget finanţe ca la următoarea şedinţă, să calculeze cât reprezintă veniturile din
certificatele de urbanism şi autorizaţii de construcţii, provenite din certificatele de
urbanism şi autorizaţiile de construcţii, cât reprezintă în bugetul consiliului judeţean, ca
să vedeţi că nu despre asta este vorba. Să vedeţi că probabil nici salariile de la urbanism
nu le scoatem cu banii care se încasează de la taxele cerificatelor de urbanism. Nici
dumneavoastră nu credeţi că este o majorare menită să afecteze mediul de afaceri, dar
înţeleg poziţia pe care o aveţi. Consider de bun simţ această majorare la 3 ani de la
ultima majorare, practic pentru că aceasta va avea aplicabilitate din 2015. Nu am umblat
în nici un an şi în fine aici a fost o discuţie între domnul vicepreşedinte Floroiu şi
doamna Racoveanu, nu mă extrag, o susţin şi eu şi dacă voiam să fim ultra prudenţi
trebuia să nu mai majorăm niciodată, ca să nu luaţi dumneavoastră cuvântul la acest
proiect. Dar totuşi…
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, ne întrebăm şi noi dacă în
ultimii doi, trei ani de zile veniturile populaţiei au crescut cu 20% sau măcar cu 10% sau
cu 5%?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Bine. Am să rog direcţia buget finanţe
să prezinte cât înseamnă într-un an, pe 2014 de exemplu, cât înseamnă încasările din
autorizaţii şi certificate de urbanism.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă cu 27 de voturi „pentru” şi 6 voturi „împotrivă”, respectiv
domnii consilieri Drăgănuţă Constantin, Mihăilă Petrică, Enăşoae Petru, Şova Sorin,
Ochenatu Eugen şi Bondor Silviu.
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◄Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Floroiu Ionel pentru a prezenta expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei judeţene antidrog pentru perioada
2014-2020” şi a „Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog
în perioada 2014-2016”.
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 preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Floroiu Ionel pentru a prezenta expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului
Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.145 din 28.09.2012,
modificată şi actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.132 din
26.07.2013.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului director DGASPC Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării Reţelei de case de Tip
Familial „Pietricica” Comăneşti în Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică „Pietricica” din cadrul 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.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Vreau să-i pun o întrebare domnului director. Văd în
organigramă că a crescut numărul de posturi de la 59 la 62. Trei posturi. Aveţi asigurată
sursa financiară? Şi cum aţi calculat-o?
♣ Dl Braşoveanu Sorin director DGASPC Bacău: Sigur că da. Au fost luate în
calcul la fundamentarea bugetului pentru că ştiam că anul acesta urmează să fie
transformate. Demersurile le-am început din luna februarie, nu acum. Noi le-am trecut,
ne-am luat această rezervă, deci ele sunt asigurate. De altfel şi posturile vor fi scoase în
funcţie de bugetul pe care îl avem. Mulţumesc.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Şi eu vă mulţumesc.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mergem mai departe la punctul 14 din ordinea
de zi. Avem un raport privind stadiul derulării contractului de asociere dintre Judeţul
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Bacău şi Municipiul Oneşti în vederea realizării în comun a „Planului de investiţii
prioritare necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea
apei potabile şi tratarea apei uzate” prevăzut în etapa I a Master Planului Judeţului
Bacău.
Acest raport vizează colaborarea dintre judeţul Bacău şi Oneşti, ca urmare a unei
intervenţii absolut legitime a unui consilier din Oneşti, domnul Olteanu şi este bine că
aveţi o radiografie la ce se întâmplă pe această colaborare. Acum am realizat că totuşi
între noi (şi este bine să semnalăm acest lucru, chiar dacă nu are mare legătură cu
şedinţa), este un oneştean, un băcăuan de al nostru, un coleg de al nostru, domnul
consilier Adrian Răspopa, care acum 48 de ore sau 72 de ore, a ieşit campion naţional la
clasa „două roţi motrice”, împreună cu copilotul şi prietenul lui, Cătălin Grigoriu. Este
o performanţă care cred eu că nu trebuie să treacă neobservată chiar în plenul
Consiliului judeţean. Poate cu asta trebuia să încep, dar am omis acest lucru. Să vedem
la finalul anului, poate vor încăpea şi ei pe scena pe care sunt premiaţi sportivii
municipiului sau judeţului Bacău, aşa cum se întâmplă la finalul fiecărui an. Este totuşi
un titlul de campion la naţională, la un sport care se joacă cu viaţa şi cu moartea şi în
care de multe ori viaţa atârnă de un fir de păr.
Am să o rog pe doamna director Gireadă să facă prezentarea. Reamintesc că în
anul 2010, împreună cu prefectul de la acea vreme şi cu domnul primar Lemnaru de la
Oneşti, am găsit o soluţie ca să putem da drumul la programul operaţional sectorial
I Mediu. El stătea blocat datorită regimului juridic al reţelelor din Oneşti, regim juridic
neclar nici până în ziua de azi, dar de acest lucru nu sunt vinovaţi cetăţenii, lucru de care
nu este vinovat nimeni din Consiliul judeţean. Datoria noastră era ca judeţul Bacău să
absoarbă banii, datoria noastră era ca pe cât posibil şi Oneştiul să beneficieze de unele
investiţii pe mediu, investiţii publice mă refer, unele le-am făcut, le-am finalizat, altele
urmează să le facem. Ideea este că, încet, încet ne ţinem de cuvânt, dar în funcţie de
disponibilităţile financiare. Aveţi la mapă o prezentare destul de detaliată, iar doamna
director Gireadă va face un rezumat la fel de succint ca al meu.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Deci, practic au fost aprobate prin
hotărârea consiliului judeţean de asociere cu consiliul local Oneşti, un număr de trei
obiective: extinderea reţelei de canalizare în municipal Oneşti pentru partea de execuţie
în cartierele Buhoci, 6 Martie şi Cuciur, reţea de canalizare nouă, în cartierul Borzeşti,
proiectare şi execuţie şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în municipiul Oneşti,
proiectare şi execuţie. Termenul de conformare pentru partea sectorului de apă-apă
uzată, este 31 decembrie 2015. Am intrat în amănunt cu informaţii privind stadiul
realizării acestor investiţii, pentru a ne putea face o imagine a ceea ce reprezintă
derularea acestui contract de asociere la care Consiliul Judeţean Bacău s-a angajat să
finanţeze din cei aproximativ 15 milioane de euro, un procent de 90%, restul fiind
contribuţia Consiliului Local Oneşti. Pentru primul obiectiv, reţeaua de canalizare din
trei cartiere: Buhoci, 6 Martie şi Cuciur, pentru un număr de 25 de străzi, au fost
realizate lucrările de investiţii de canalizare într-un interval de 16 luni conform
contractului de execuţie încheiat între Consiliul judeţean, Consiliul local şi executant,
contract încheiat în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică. Au fost realizate
aproape 10 km de reţea de canalizare şi un număr de 4 staţii de pompare. Valoarea
contractului a fost de aproximativ 8.100,00 mii lei inclusiv TVA, iar lucrările
recepţionate, s-au încadrat în valorile contractului fiind chiar mai mici, respectiv
7980,00 de mii lei. Aceste lucrări realizate au fost transferate în inventarul domeniului
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public al municipiului Oneşti, urmând ca aceştia, domnii consilieri de la municipiul
Oneşti, să facă toate diligenţele posibile pentru gestionarea eficientă a acestui sistem de
canalizare care are o valoare considerabilă. În ceea ce priveşte cel de al doilea obiectiv
la care ne-am angajat, Consiliul judeţean tot cu 90%, respectiv reţeaua de canalizare din
Borzeşti, elaborarea studiului de fezabilitate a fost finalizată în anul 2012, s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici de către cele două unităţi administrativ-teritoriale,
valoarea totală a investiţiei pentru cei 2,58 km propuşi, cu instalaţiile aferente, este de
2346,120 mii lei, inclusiv tva. După ce s-au aprobat indicatorii tehnico-economici,
consiliul local s-a angajat conform contractului de asociere să obţină toate avizele şi
autorizaţiile necesare pentru elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.
Aceste avize s-au obţinut destul de greu, pentru că a fost vorba de avizul Autorităţii
Feroviare Române la SNCFR Galaţi. Au fost făcute foarte multe demersuri de către cei
din aparatul executiv al Consiliului Local Oneşti şi abia în 14.07.2014 s-a reuşit
verificarea tehnică a proiectului tehnic cu obţinerea tuturor avizelor de principiu
solicitate prin certificatele de urbanism, iar astăzi dumneavoastră aţi aprobat indicatorii
tehnico-economici la această fază de proiectare. Urmează obţinerea autorizaţiei de
construire şi organizarea procedurilor de achiziţie pentru contractarea execuţiei
lucrărilor şi a diriginţiei de şantier.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. În primul rând dacă domnul Olteanu mai are
nelămuriri, punctuale sau cineva din sală.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să
mulţumesc celor care au muncit la acest raport şi totuşi mai am nişte nelămuriri, mai
trebuiesc nişte completări. În primul rând în raport nu am găsit termenele de conformare
pentru cele trei obiective, cele trei investiţii. Acum am aflat de la doamna Gireadă că
pentru staţia de epurare termenul este la 31 decembrie 2015.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun, astea sunt termenele de conformare impuse
de Uniunea Europeană.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Da? Corect. Şi voiam să ştiu care sunt
aceste termene şi care sunt consecinţele neconformării, nerespectării termenelor pentru
că sunt şi nişte consecinţe şi voiam să ştiu care este stadiul în raport cu termenul de
conformare. Reuşim să ne încadrăm în termenul de conformare? nu reuşim?, doar aşa
cum am mai spus şi la intervenţia de luna trecută când am solicitat raportul, după
aprecierea mea nu cred că reuşim să ne încadrăm în termenul de conformare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, domnule consilier aveţi dreptate, dar haideţi
să fim puţin realişti. Noi nu putem construi bugetul Consiliului judeţean doar după
aceste investiţii. Noi ne-am angajat, deşi atenţie, nu era obligaţia noastră, noi ne-am
angajat să scoatem căruţa din noroi, dacă pot să spun aşa, la Oneşti, dar suntem şi noi
legaţi de felul în care îşi fac treaba consultanţii, de felul în care îşi fac treaba
proiectanţii, de felul în care decurg procedurile de achiziţii pentru consultanţi şi
proiectanţi, de felul în care decurg procedurile de achiziţii pentru constructori, de felul
în care decurg lucrările de construcţii în sine. Îmi amintesc că la prima investiţie, cea
privind cartierele Buhoci, 6 Martie şi Cuciur, era un termen asumat de 6-7 luni şi s-a
terminat după un an şi jumătate, din motive care au ţinut şi de proiectant şi de
constructor, de incapacitatea lor de a se coordona, deci sunt fel de fel de impedimente
care nu ţin de noi şi pe care noi trebuie să le gestionăm şi le gestionăm cât putem de
bine şi conform legii ca să spun aşa. Deci, dacă vreţi să fiu în asentiment cu
dumneavoastră, spun că sunt pesimist, că până la finalul anului 2015 se va finaliza,
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pentru că şi bugetul Consiliului judeţean mai are şi alte priorităţi, iar noi le vom finanţa
pe măsură ce ele vor ieşi din furcile caudine, dacă pot să spun aşa, ale consultanţilor şi
proiectanţilor şi ale procedurilor de achiziţii. Le vom finanţa ţinând cont şi de celelalte
obiective pe care le are Consiliul judeţean. Eu cred că deocamdată suntem absolut
rezonabili şi fermi cu aceste proiecte ale Oneştiului şi cu cetăţenii Oneştiului.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Sunt absolut de acord cu dumneavoastră şi
nu era un reproş, era o constatare doar. Apreciez efortul pe care îl face Consiliul
judeţean, pentru comunitatea oneşteană şi nu numai pentru comunitatea oneşteană,
pentru că acolo beneficiază şi alţii de pe Valea Trotuşului şi mă refer la staţia de epurare
a apelor uzate dar, voiam să spun că ceea ce depinde de noi trebuie să facem. Sunt de
acord că posibilităţile de finanţare nu sunt foarte generoase, dar întârzierile de până
acum nu se datorează lipsei fondurilor.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. Dar uitaţi un aspect, de exemplu staţia de
epurare a apelor uzate. Acolo dacă nu se rezolvă problema juridică, înţeleg că ea
figurează în domeniul privat, asociaţia apă-canal, nu văd soluţia prin care noi să
finanţăm acolo.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Deci, se face o staţie nouă acum acolo pe un
alt amplasament. Atunci terenul nu cred că mai este al…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie închisă cea veche şi făcută alta nouă.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Corect. Da.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Dumneavoastră practic sunteţi consilier
judeţean din Oneşti şi dumneavoastră trebuie să spuneţi ce are de făcut consiliul
judeţean. În momentul acesta nu suntem în debit cu nimic, după cum constataţi, ce are,
are de făcut Oneştiul. Şi Oneştiul are de făcut multe pentru că de-a lungul timpului între
Apă-Canal, ONEDIL şi executivul primăriei a fost o relaţie pe care nu aş putea-o
categorisi într-un singur cuvânt, ci mi-ar trebui foarte multe. De altfel am avut o discuţie
şi cu primarul din Oneşti şi avem lunar discuţii pe aceste proiecte, să nu stea din cauza
hârtiilor sau a funcţionarilor, aceste proiecte. Eventual dacă stau, să stea din cauza lipsei
de finanţare la un moment dat. Dar nu este cazul.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Ştiţi foarte bine că la nivelul Oneştiului este
o emoţie ca să spun euphemistic, aşa legat de calitatea serviciului de alimentare cu apă
şi canalizare şi de costurile acestui serviciu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că în consiliul local ar putea fi luată mai
tranşantă această discuţie şi abordată reglarea, chiar dacă sunt fel de fel de hotărâri de
instanţă care se contrazic şi nu prea cred că ar trebui ca subiectul acesta să fie în fiecare
zi pe ordinea de zi.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Să ştiţi că tocmai colegii noştri liberali fac
aceleaşi demersuri.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să aveţi poziţii unanime.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Da. Mulţumesc.
◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului inspector şef Oprişan Vasile, pentru a prezenta Informarea asupra
eficienţei serviciului poliţienesc privind nivelul de asigurare a climatului de siguranţă
publică şi a realizării indicatorilor de performanţă minimali recomandaţi în Planul
Strategic, pe primele 6 luni ale anului 2014;
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♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău:
Mulţumesc domnule preşedinte, domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, onorată asistenţă,
materialul pe care aş dori să vi-l prezint este amplu, îl aveţi şi dumneavoastră la mapă,
dar foarte pe scurt o să vă prezint câteva date. A fost prezentat şi în şedinţa ATOP, a
fost discutat pe capitole, pe rezultate, au fost analizaţi indicatorii de performanţă stabiliţi
şi aş vrea să precizez faptul că avem trei obiective stabilite la nivelul judeţului Bacău,
care sunt în concordanţă cu cele ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. Primul
obiectiv este creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, prin protejarea
persoanei şi a patrimoniului, al doilea obiectiv este creşterea gradului de siguranţă
rutieră pentru cetăţeni şi al treilea este creşterea nivelului de încredere a populaţiei în
poliţie. Referitor la primul obiectiv, putem spune că s-au desfăşurat proiecte şi campanii
de prevenire la nivelul judeţului şi au fost apreciate pozitiv din partea conducerii
unităţilor de învăţământ, a părinţilor, a cetăţenilor în general, dar şi a autorităţilor locale,
toate acestea conducând la îmbunătăţirea imaginii instituţiei noastre. Alte activităţi ar fi
combaterea şi menţinerea sub control a infracţiunilor contra persoanei. Infracţionalitatea
la acest gen de infracţiuni, cunoaşte o diminuare cu 9,6%. Infracţiunile grave se menţin
la acelaşi nivel. De asemenea, altă activitate care a fost desfăşurată în cadrul acestor
obiective, este combaterea şi menţinerea sub control a infracţiunilor contra
patrimoniului, infracţionalitatea la acest gen de infracţiune s-a diminuat cu 14,8%,
furturile sesizate au scăzut cu 11,6%, iar tâlhăriile cu 36,3%. Combaterea şi menţinerea
sub control a infracţiunilor stradale, de asemenea cunoaşte o scădere de 13,3%, trendul
fiind descendent. Referitor la creşterea gradului de siguranţă rutieră pentru cetăţeni, deşi
s-au desfăşurat ample activităţi educativ-informative la nivelul judeţului, au fost
organizate 449 de acţiuni, ocazie cu care au fost descoperite şi constatate 628 de
infracţiuni, fapte penale, 37.874 contravenţii constatate în regimul circulaţiei, 2053
permise de conducere reţinute, 1235 certificate de înmatriculare retrase, 232 plăcuţe de
înmatriculare retrase, 114 vehicule imobilizate. Cu toate acestea, în plimele 6 luni ale
anului 2014 am înregistrat un plus de 10 accidente grave, plus 9 persoane decedate şi
plus 13 răniţi grav, faţă de aceaşi perioadă a anului 2013. În continuare vom depune
eforturi, pentru menţinerea trendului descendent. Un alt obiectiv este creşterea gradului
de încredere a populaţiei în poliţie prin îmbunătăţirea condiţiilor de lucru cu publicul,
îmbunătăţirea serviciilor de soluţionare a cererilor şi petiţiilor, primirea în audienţă şi
consilierea cetăţenilor, creşterea transparenţei şi a celerităţii în prestarea serviciilor
publice poliţieneşti, informarea corectă şi oportună a mass-mediei cu evoluţia situaţiei
operative, promovarea unei culturi de siguranţă publică în comunitate prin intermediul
poliţiştilor de proximitate pentru creşterea gradului de conştientizare şi de identificare a
ameninţării comunităţii locale. Sunt foarte multe activităţi pe care le-am desfăşurat la
nivelul judeţului, nu le prezint acum, sunt de ordinul miilor, avem un număr foarte mare
de audienţe 481, petiţii 5605, buletine comunicate de presă 207, număr persoane
consiliate 8942, număr petiţii soluţionate în termen legal 5517. Vreau să reamintesc
faptul că pe parcursul celor 6 luni, membrii ATOP s-au deplasat pe raza secţiilor de
poliţie rurale Oneşti, Răcăciuni, Buhoci, unde au avut loc acţiuni, la care au participat
autorităţile publice locale, ocazie cu care s-au prezentat toate problemele cu care se
confruntă comunitatea din zona respectivă. La cele trei întâlniri au participat 30 de
comune. De remarcat faptul că am luat şi noi la cunoştinţă de unele probleme şi
neajunsuri, atât din partea poliţiei cât şi din partea cetăţenilor din comunele respective.
Cu această ocazie s-au stabilit ca priorităţi pentru perioada următoare, înfiinţarea
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structurilor de poliţie locală în localităţile unde acestea nu au fost înfiinţate, instalarea
unor sisteme de supraveghere video în localităţile rurale precum şi în cele urbane, în
zonele centrale sau aglomerate, implicarea tuturor factorilor de decizie din judeţ în
asigurarea unui climat de siguranţă în traficul rutier şi participanţilor la trafic. De
asemenea, s-a pus în vedere şi s-a discutat ca autorităţile publice locale să participe la (şi
să sprijine) activităţile preventive care sunt organizate şi desfăşurate de către poliţişti.
Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Dacă sunt observaţii! Cu
menţiunea ca mass-media să mai rămână puţin, materialul pe care l-am prezentat la
începutul şedinţei va fi distribuit fiecăruia dintre dumneavoastră cu contractele şi cu
PNDL-ul. Da. Vă rog domnul consilier Ichim.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule inspector şef, ne-aţi prezentat aici o situaţie
cu scăderea unor indicatori. Nu am înţeles! Raportat la ce perioadă, la ce an? A doua
întrebare. Aţi spus că aveţi un aflux mare de audienţe, petiţii. M-ar interesa omul simplu
cu ce petiţii se adresează dumneavoastră ca specific de activitate, ca să fiu mai punctual
şi să ştiu cam ce probleme avem pe raza judeţului?. Şi a treia întrebare, dacă (nu am
auzit cu toate că în ţară există) dacă dumneavoastră deţineţi informaţii că şi pe teritoriul
judeţului Bacău sunt grupuri organizate infracţionale, de tip clanuri cum este al
sportivilor şi etc, pentru că, s-au petrecut nişte evenimente inclusiv cu crime şi aşa mai
departe cu cetăţeni din judeţul Bacău?. Vă mulţumesc.
♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău: Da.
Deci materialul este făcut în comparaţie cu semestrul I al anului 2013. Deci, în
audienţele pe care le-am precizat, cele 481 de audienţe la nivelul judeţului Bacău, de
cele mai multe ori cetăţenii se plâng de faptul că nu sunt rezolvate în termen dosarele
penale. Sunt foarte multe lucrări penale care sunt îngreunate, probaţiunile care trebuie
administrate în dosar, datorită unor expertize care durează foarte mult şi nu ţin neapărat
de noi. Sunt expertize grafologice pe care le putem face noi în cadrul unităţii de poliţie,
dar celelalte expertize tehnice, expertize contabile, sunt contraexpertize care durează şi
doi, trei ani de zile. Deci, cu modificările, întradevăr după cum ştiţi la 1 februarie a fost
introdus un nou cod penal şi procedură penală, şi sunt nişte termene care obligă şi
impulsionează mai mult organele abilitate şi aici vorbesc şi de Parchet şi de Instanţă, să
rezolve aceste dosare într-un termen mai scurt. De cele mai multe ori trimitem (dacă nu
sunt de competenţa noastră) le trimitem la organele competente, în speţă la Parchet,
pentru a vedea dacă întradevăr poliţistul este în culpă şi din cauza lui se tergiversează
soluţionarea dosarului. Sunt nemulţumiri, dar sunt uneori că poliţistul este subiectiv şi
nu a rezolvat anumite probleme, anumite mici certuri, scandaluri, mai sunt probleme şi
pe fond funciar care iarăşi sunt probleme din 1990. După cum ştiţi, Legea nr.18 privind
fondul funciar a fost modificată, republicată şi a produs şi alte legi, nemulţumiri care
eu ştiu… Nu sunt multe audienţe dacă stăm şi analizăm la nivelul judeţului Bacău, 481
la câte unităţi de poliţie orăşeneşti, municipale sunt, în total 9, deci în decursul anului
avem audienţe toţi şefii la nivelul judeţului, avem audienţe plus la posturile de poliţie
care sunt. Deci, cam astea privesc nemulţumirile cetăţenilor. De multe ori se adresează
şi ATOP-ului şi am avut două sau trei cereri, din câte îmi aduc eu aminte care s-au
clarificat şi până la urmă s-a dovedit că cetăţenii nu au avut dreptate aşa cum credeau
dumnealor. La a treia întrebare, dacă avem grupări infracţionale, dacă avem grupări,
clanuri, la nivelul judeţului. Deci, în activităţile noastre specifice pe care le organizăm,
le desfăşurăm, întradevăr avem în atenţie şi aceste grupări infracţionale, clanuri, cum aţi
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spus dumneavoastră, deci noi le prevenim ca să nu fie. Oricum desfăşurăm activităţi şi
nu suntem pasivi, nu putem spune că sunt. Sunt într-o formă latentă…(eu ştiu)…dar
dacă desfăşori activităţi şi aţi văzut şi dumneavoastră am avut pe cei cu camăta care au
fost acum două săptămâni. Am avut şi alţii care au fost tot la fel cu înşelăciuni tip, prin
penitenciare sau la nivelul judeţului. Aceştia sunt în atenţia noastră dar, important este
să prevenim, să intervenim la timp pentru a nu pune în pericol liniştea şi siguranţa
cetăţenilor.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Stimaţi colegi, majoritatea cred că ştiţi, că în zona
centrală a oraşului, locuiesc oameni cărora li s-au demolat locuinţele sau cu prioritate
aici locuiesc aceşti cetăţeni. Joia, sâmbăta şi duminica, este un adevărat asalt al
claxoanelor pentru aceşti oameni care sunt în vârstă şi nu suportă acest lucru. Ştiu că
legea interzice claxonatul în oraş. De ce aceste sărbători trebuie să fie neapărat însoţite
de acest zgomot care nu mai poate fi suportat. Mulţumesc.
♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău: Da.
Deci, întradevăr cunoaştem această situaţie, am luat şi o hotărâre, deci am transmis
colegilor mei, cunoaşteţi şi dumneavoastră acele căsătorii civile, nunţi, petreceri, eu leam interzis şi am luat măsuri într-o perioadă, nu ştiu acum, dar voi verifica şi vă promit
eu că voi face ordine să nu se mai întâmple asemenea lucruri.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Cunoscând interesul permanent şi profund
manifestat de conducerea Inspectoratul Judeţean de Poliţie în persoana domnului
chestor, îmi permit ca să vin şi eu cu două propuneri care sunt sigur că vor fi analizate şi
trecute în programul de lucru. Unu. Haideţi să reactivăm în rândul elevilor, (că am văzut
aici o situaţie a unităţilor şcolare şi modul cum se colaborează cu unităţile şcolare, cu
elevii în speţă), reânfiinţarea patrulelor de circulaţie. Eu sunt mai vechi, mai bătrân să
zic aşa dar, era extraordinar, era o plăcere să vezi aceşti copii, ba mai mult, mulţi dintre
aceşti copii îmbrăcau şi haina militară de poliţist. Asta ar fi o chestiune. A doua
chestiune. Acum câteva luni de zile eram cu ARACIP-ul la o evaluare în Galaţi şi pe
seară am intrat pe faleză să ne plimbăm cu colegii. În faţa noastră un grup de vreo 4-5
copii, erau într-o ţinută mai aparte, dar numai copii, nu erau supravegheaţi de un matur,
văd că se îndreaptă către un grup de tineri maturi, din care unul din ei a aruncat ţigara
jos, pe trotuar. Un copil s-a îndreptat frumos către acel domn şi i-a făcut observaţie că
gestul care l-a făcut nu este frumos şi nu este bine ce a făcut şi că ţigara nu se aruncă pe
jos, aveţi coş de gunoi mai încolo. Dacă eu matur mă duceam la acel grup de tineri şi
făceam o astfel de observaţie, imediat probabil intram în conflict cu ei. Să ştiţi că scena
m-a mişcat şi am văzut că nu i-a spus absolut nimic acelui copil, cred că s-a înroşit în
totaliatate, nu mai reţin acum dacă s-a aplecat să o ia sau a luat-o copilul. Mi-am zis
atunci gândidu-mă la Bacău, în centrul acesta deosebit, unde este (adevărat mai sunt şi
necazuri aşa cum spunea domnul consilier Enăşoae), dar este plăcut, este frumos şi nu
numai în Bacău şi în celelalte oraşe Oneşti, Comăneşti. Şi mă întreb, nu s-ar putea face
o astfel de chestiune în ceea ce priveşte ordinea, disciplina şi curăţenia tot cu ajutorul
copiilor? În şcoli sunt proiecte extraordinar de multe pe această temă, dar rămân în
incinta şcolii. Ştiu că este o colaborare şi cu Inspectoratul Şcolar şi ar fi păcat să nu fie
dezvoltat şi fructificat. Vă invit să reflectaţi pe această temă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Mulţumesc frumos. Domnule
inspector şef vă mulţumim pentru tot ce faceţi. Mergem mai departe, se pregăteşte
domnul Floroiu, nu înainte de a da precizări vis-a-vis de acest material pentru domnii
ziarişti.
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Este o informare cu care lucrăm noi lunea la Consiliul judeţean, punctele 1 şi 2
practic înseamnă acelaşi lucru, sunt comune cu contracte gata semnate, punctele 3 şi 4
sunt documentaţii care necesită a fi completate şi la punctul 5 sunt documentaţii
netransmise la M.D.R.A.P. întrucât nu au toate avizele în regulă şi le duci degeaba la
M.D.R.A.P ca să ţi le returneze, da? Buhuşi Blăgeşti,Cleja, Nicolae Bălcescu, Racova
Sascut, chiar şi judeţul Bacău. Iar pagina cealaltă cu lucrări în continuare, sunt
obiective care vin din trecut şi care sunt finanţate astfel încât să se finalizeze anul
acesta la fel şi Slănic Moldova. Cred că este o situaţie foarte explicită chiar dacă nu
îmbracă termenii unui comunicat de presă. Dacă mai sunt nelămuriri, mă întrebaţi
după şedinţă, dar nu cred. Eu cred că este foarte explicită. Iar cifre, valori de contract
de la doamna Gireadă. Doamna Gireadă, dacă vă sună cineva, de la mass-media să
daţi punctual pentru o comună sau pentru toate, valoarea contractului fără nici un fel
de problemă.
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea
Dragoş îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Floroiu Ionel pentru a prezenta
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea unor terenuri aflate în
domeniul public al judeţului Bacău din administrarea R.A. Aeroportul Internaţional
„George Enescu” Bacău în administrarea R.A. „Administraţia română a serviciilor de
trafic aerian” – ROMATSA.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: O singură idee zic eu că trebuie scoasă în evidenţă.
Faptul că de fiecare dată când avem pe ordinea de zi astfel de subiecte, legate de
Aeroport, mă bucur în mod deosebit şi chiar am discutat şi în comisia noastră, de
profesionalismul echipei care vine din partea Aeroportului, care vin şi prezintă, îşi
susţin întrutotul raportul sau ceea ce doresc să facă la unitatea respectivă. Vineri, când
am avut şedinţa de comisie a venit o echipă de specialişti, care sincer (eu nu sunt un
specialist din punct de vedere tehnic, nu cunosc în totalitate indicatorii care sunt uzaţi în
structura Aeroportului), m-au făcut să înţeleg problemele din proiectul de hotărâre, ba
mai mult mi-am permis să dau şi câteva sugestii. Felicit modul în care se pregătesc şi
vin în faţa comisiilor, pentru că acelaşi lucru se întâmplă şi la celelalte comisii şi de
altfel am remarcat şi ţinuta responsabilă în cadrul Consiliului judeţean. De fiecare dată
cei care vin, nu numai doamna director Oana Chelaru şi ceilalţi care vin îşi prezintă
foarte, foarte bine problemele din interiorul regiei.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 2 de la Diverse al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea
Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2014.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest ultim proiect nu este nimic spectaculos, este
o rectificare tehnică. De ce aveam ca termen, finalul lunii, doamna director Ardeleanu?
♣ D-na Ardeleanu Daniela, director adjunct: Întrucât începând cu data de 1 iulie
2014, a intrat în vigoare ordinul 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice
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privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli a instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles, dar de ce nu putem face pe 10 august
împreună cu rectificarea pe care o pregătim?
♣ D-na Ardeleanu Daniela, director adjunct: Întrucât noi trebuie să prezentăm la
finanţe, bugetul acum la început de luna iulie, ca să putem face rectificările
corespunzătoare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La începutul lunii august!
♣ D-na Ardeleanu Daniela, director adjunct: Nu, la mijlocul lunii iulie ca să
putem face virajele…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ok, am înţeles. Deci, nu este o rectificare
spectaculoasă, se completează cu 7.627 la Schi Parc, 4000 la modernizarea
ambulatoriului, 9.466 la sistemul integrat de management al deşeurilor şi la fondul
social european se propune suplimentarea cu suma de 21 mii lei deci, nimic spectaculos.
Rectificarea pe care am anunţat-o la începutul şedinţei probabil că o vom avea în prima
jumătate a lunii august, lucrăm acum să vedem ce obiective au nevoie de finanţare şi ce
obiective nu au nevoie de finanţare ca să zic aşa, sau au finanţare în surplus şi au
degeaba, sau ce economii s-au făcut.
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 Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc frumos. Dacă mai sunt intervenţii?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am să am o
scurtă intervenţie pentru că m-aş fi aşteptat ca să primim astăzi la mapă un raport care să
clarifice evenimentele legate de acţiunile Direcţiei Naţionale Anticorupţie, desfăşurate
la data de 18 iulie 2014 dacă nu mă înşel şi care a avut ca ţintă Consiliul Judeţean Bacău
şi care pe bună dreptate a produs un şoc emoţional fără precedent în rândul opiniei
publice băcăuane. Sigur că oricare dintre noi beneficiem de prezumţia de bună credinţă
dar, vrem să ştim sau cel puţin vreau eu să ştiu în calitate de consilier judeţean, care a
fost obiectivul percheziţiilor pe care Direcţia Naţională Anticorupţie le-a efectuat vreme
de 5-6 ore în Consiliul Judeţean Bacău. Aş vrea să ştiu dacă sunt suspiciuni de corupţie
şi dacă sunt, asupra cui planează, poate sunt segmente ale aparatului de specialitate,
poate ale executivului sau poate chiar sunt suspiciuni de corupţie asupra unor hotărâri
ale consiliului judeţean pe care le-am votat chiar noi. Iată că sunt doar câteva întrebări
care aşteaptă un răspuns şi eu vă declar sincer, public, personal, că de aici în acolo nu
voi mai vota nici un proiect de hotărâre în consiliul judeţean până nu primim acest
răspuns, pentru că vreau să cred că Bacăul nu este nici Mehedinţiul lui Duicu, nu este
nici Brăila lui domnul Bunea, sau Constanţa lui Mazăre şi a lui Constantinescu, nu e
nici Prahova lui Cozma şi aşa mai departe. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Deci, domnule consilier, haideţi să vă dau
răspunsul şi oficial şi neoficial. La întrebările pe care le-aţi pus dumneavoastră, cred că
v-a răspuns chiar Direcţia Naţională Anticorupţie prin comunicatul pe care l-a dat. Dacă
vreţi să comentez eu comunicatul dânşilor, vă înşelaţi amarnic dacă vă închipuiţi că am
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să o fac şi ştiţi şi dumneavoastră acest lucru. Au fost documente ridicate de la Consiliul
judeţean care vizează anumite zone de achiziţii publice şi nimic mai mult.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Trebuie să ne înţelegeţi şi pe noi, pentru că a
produs un şoc emoţional aşa cum spuneam. Noi, ca şi consilieri judeţeni trebuie să ştim.
Are implicare sau se referă cumva vreo acţiune a Direcţiei Naţionale Anticorupţie măcar
pe segmentul acesta să ne spuneţi, la vreo hotărâre pe care am votat-o noi, ca să ştim.
Poate votăm ceva ce nu ştim şi intrăm şi noi… Sau orice s-ar întâmpla în Consiliul
judeţean eu cred că nu este lipsit de interes să ştim şi noi, consilierii judeţeni.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu s-a solicitat nici o hotărâre de Consiliul
judeţean.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Eu zic că un raport oficial nu ar strica.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu avem cum să vă dăm un asemenea raport. Vă
daţi seama.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Să ştiţi că eu nu prea mă mai uit la televizor, chiar
dumneavoastră ne-aţi recomandat să nu ne mai uităm seara la televizor, că sunt fel de fel
de emisiuni care nu ştiu ce cuvinte propagă acolo, aşa că eu aştept ceva oficial. Până una
alta nu ştiu ce să le spun celor care mă întreabă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, nu mai vreau să intru în tactica
dumneavoastră de a face dialog pe acest subiect, nu am cum să vă dau un raport, v-am
răspuns că nu a fost nici o hotărâre de consiliul judeţean care să fie solicitată, nu am ce
raport să vă dau eu. Dau eu raport în numele altei instituţii?? Haideţi să fim serioşi. Da?
Despre asta este vorba, este firesc, haideţi să fim corecţi, este firesc ca dânşii să aibă
demersuri atunci când sunt făcute anumite reclamaţii. Că sunt făcute de oameni
îndoielnici asta este cu totul şi cu totul altceva. Dar întrebări, oamenii au voie să pună,
au voie să solicite documente şi asta au făcut. Mai mult de atât ce vreţi să comentez eu?
Da? Asta este poziţia mea. Iar raport pe ce au ridicat dânşii şi ce au făcut dânşii, eu cred
că dumneavoastră îmi daţi prezumţia de minimă inteligenţă, că nu pot să dau eu raport
pe activitatea dânşilor sau pe ce s-a ridicat şi ce nu s-a ridicat.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, m-aţi înţeles greşit. Raport
pe ce s-a întâmplat pe data de 18 iulie 2014 în Consiliul judeţean.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Eu cred că am fost foarte explicit…
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Eu nu am înţeles mare lucru.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi comunicatul de presă al DNA a fost foarte
explicit.
Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, vă mulţumesc şi vă doresc o zi bună şi o
săptămână bună în continuare.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 28.07.2014, pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ
Întocmit,
Consilier Nicoleta Ciulină
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