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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni 

Nr.3322 din 08.02.2022 
 

 

 

 

    PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 08.02.2022, în şedinţa extraordinară de îndată a 

  Consiliului Judeţean Bacău 
 

  Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.178 alin.(2)  din Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.43 din 08.02.2022 a Preşedintelui Consiliului 

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

site-ul consiliului judeţean. 

  Şedinţa se desfăşoară on-line. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 34 de consilieri. (on-line 29 de 

consilieri şi 5 consilieri sunt prezenţi în sală). Sunt absenţi următorii consilieri: domnul consilier Nechita 

Neculai şi domnul consilier Vreme Valerian. 

          Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, la şedinţă participă doamna Ardeleanu Lenuţa, 

director Serviciul Public Judeţean de Drumuri, directori executivi ai direcţiilor aparatului de specialitate ale 

Consiliului Judeţean.  
  Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Valentin Ivancea.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 a fost 

publicată în Monitorul Oficial al României nr.1238 din 28 decembrie 2021. Ordonatorii principali de 

credite, pe baza  veniturilor proprii şi a sumelor repartizate (astfel cum aprobăm astăzi, conform punctelor 

2 şi 3 de pe proiectul ordinii de zi)) definitivează proiectul bugetului local). Proiectele de buget definitivate 

trebuie aprobate de către autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării 

legii bugetului de stat în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 10.02.2022. Acesta este motivul 

pentru care executivul a înţeles să convoace Consiliul Judeţean Bacău în şedinţa extraordinară, astăzi, 

08.02.2022. 

Referitor la proiectele de hotărâri înscrise la punctele 4, 5 şi 6, urgenţa se justifică de solicitarea 

Ministerului dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, constând în transmiterea documentelor 

revizuite până la data de 14.02.2022. 

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

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare  din 31.01.2022; 
 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din Județul Bacău a sumelor 

prevăzute la art. 4, lit.c) din Legea nr 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, precum și 

estimările pentru anii 2023-2025;    

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

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la art.6, 

alin.(6) din Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, precum și estimările pentru anii 

2023-2025.  

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

4. Proiect de hotărâre  privind  modificarea art.2 și a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Județean 

Bacău nr 196/29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare drum  județean DJ 119, Bacău-

Faraoani, km1+680 - km 12+300 (tronson Sărata-Nicolae Bălcescu, km 4+400 - km 10+466), județul 

Bacău” prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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5. Proiect de hotărâre  privind  modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău 

nr.194/29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ159, Dămienești-limită județ Neamț, 

km.31+115 - km 36+400, județul Bacău” prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”; 

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

 

6. Proiect de hotărâre  privind  modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău 

nr.193/29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ241 A, Roșiori (intersecție cu DJ 

241C) - Pădureni (intersecție cu DJ159), km. 92+019 - km 97+424, județul Bacău” prin Programul 

Național de Investiții ,,Anghel Saligny”; 

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

 

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

 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul ordineii de zi în forma prezentată şi se aprobă cu 31 

de voturi pentru. (26 voturi on-line şi 5 voturi în sală). 
 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian -   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile -   

16. Bîrzu Ilie x            

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin -   

36. Vreme Valerian absent   

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

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

verbal al şedinţei ordinare din data de 31.01.2022. 
 

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

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

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

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

al şedinţei ordinare  a Consiliului Judeţean Bacău din data de 31.01.2022. 
 

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

ordinare  din data de 31.01.2022.  
 

 Nefiind observaţii, se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare  din data de 31.01.2022  şi 

se aprobă  cu  29 de voturi  pentru. (24 voturi on-line şi 5 voturi în sală). 

 
  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x  
 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian -   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   
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15. Isvoran Vasile -   

16. Bîrzu Ilie x            

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  -   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius -   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin -   

36. Vreme Valerian absent   
 

  

  ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: În conformitate cu prevederile 

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

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

normativ, conform cărora: 

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

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

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

obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

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

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

drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

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

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

ulterioare. 

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

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

perioadă de maximum 6 luni. 
 

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

aprobare la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din Județul Bacău a 

sumelor prevăzute la art. 4, lit.c) din Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, precum și 

estimările pentru anii 2023-2025.    
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: La proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale din Județul Bacău a sumelor prevăzute la art. 4, lit.c) din Legea nr. 317/2021 

privind bugetul de stat pe anul 2022, precum și estimările pentru anii 2023-2025, vreau să vă spun că 

pentru finanţarea cheltuielilor drumurilor judeţene, Consiliul Judeţean Bacău nu a reţinut nicio sumă la 

nivelul central, la nivelul drumurilor judeţene. S-au repartizat în integralitate sumele provenite de la 

Guvern şi constatând faptul că sumele sunt insuficiente şi aşa pentru acoperirea tuturor nevoilor. Ştiţi 

foarte bine că sumele repartizate pe care le-am repartizat anul trecut şi acum doi ani (sunteţi oameni cu 

experienţă în consiliul judeţean ca şi consilieri) întotdeauna au fost insuficiente şi întotdeauna au fost 

disproporţionate faţă de cerinţele şi de nevoile consiliului judeţean. Ca atare, noi am considerat ca prin 

acest proiect de hotărâre să nu reţinem nicio sumă la nivelul drumurilor judeţene, la nivelul consiliului 

judeţean şi toate sumele să fie repartizate către UAT-le  în funcţie de starea drumurilor şi în funcţie de 

lungime. Asta realizându-se în urma consultării cu primarii atât prin adrese cât şi prin consultări la nivelul 

majorităţii primăriilor din judeţ. Vreau să vă spun că drumurile comunale şi drumurile care sunt clasificate 

de  la nivelul judeţului sunt undeva la 1048 de km. Dacă împărţim pe fiecare km şi pe starea drumului 

vedeţi că ajunge o sumă  infimă la nivelul localităţilor. Ca atare, am repartizat în mod echilibrat.  
 

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

 

 ♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Vreau să remarc o revenire la normalitate pentru că, cum am 

discutat şi anul trecut la şedinţa de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri, era o cutumă 

care a funcţionat, aceea de a se distribui în funcţie de numărul de km şi starea drumurilor care este proastă 
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peste tot. Într-adevăr, sumele nu sunt suficiente, cerinţele şi solicitările sunt mult mai mari, dar din puţinul 

care este, văd aici şi  comparând cu experienţa anterioară şi comparând cu anii anteriori  văd că este 

echilibrat şi proporţionat distribuit în funcţie de lungimea drumului. Aşadar, dacă asta este propunerea 

dumneavoastră, o salutăm şi grupul consilierilor liberali va vota acest proiect în forma în care aţi propus. 

 ♣ Dl Necula Cosmin, consilier: Domnule preşedinte, având în vedere ce s-a spus anterior şi faptul 

că este un termen extrem de scurt cu privire la tot ceea ce înseamnă o analiză definitorie făcută pe aceste 

repartizări  de sume, personal vă pot spune că vă oferim acest CEC în alb, vom merge pe buna credinţă a 

dumneavoastră şi pe expertiza pe care daţi dovada fapt pentru care vom susţine proiectul. 

 ♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Nu contest expertiza şi experienţa dumneavoastră, dar datorită 

faptului că nu am apucat să luăm legătura cu consilierii noştri şi să vedem din teritoriu necesităţile care 

sunt, grupul USR-PLUS se va abţine.  
  

 Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu  31 

de voturi pentru. (26 de voturi on-line şi 5 voturi în sală) plus două abţineri (domnul consilier Boca 

Laurenţiu şi doamna consilier Paopescu Gagiu Ştefana). 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu   x 

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian -   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile -   

16. Bîrzu Ilie x           

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                                 x 

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin x   

36. Vreme Valerian absent   
  

  

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

aprobare la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

prevăzute la art.6, alin.(6) din Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, precum și estimările 

pentru anii 2023-2025.  
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Aşa cum v-am spus şi la începutul şedinţei, referitor la modul 

de repartiţie şi referitor la modul de a consulta atât primarii în scris cât şi direct, solicitările UAT-le sunt 

undeva la 985 de milioane. Vreau să aveţi în vedere faptul că 985 de milioane înseamnă aproape de două 

ori bugetul total al Consiliului Judeţean. Suma repartizată pentru echilibrări este de 32 de mii 994 mii lei. 

Ca atare, vedeţi disproporţia faţă de necesităţi şi faţă de necesităţile UAT-le. Am vrut să fac aceste referiri 

pentru că în decursul anilor şi anul trecut s-a tot ridicat problema repartiţiilor cât de echilibrate sunt şi cât 

acoperă nevoile UAT-le. Indiferent cum am repartizat noi, sumele sunt foarte mici faţă de necesităţi astfel 

încât în mod cert nu vor putea acoperi necesităţile primăriilor din judeţ. Tocmai de aceea, atunci când s-a 

creat o disfuncţionalitate la nivelul judeţului prin alocări separate prin Hotărâri de Guvern atunci când nu 

eram într-o oarecare consultare cu judeţul, nu am făcut prin amendament decât să echilibrăm bugetul 

judeţului. Ţinând cont că în ultimul timp nu s-a mai realizat nicio asemenea alocare aşa discreţionară  la 

nivelul Guvernului şi Guvernul a considerat că  trebuie să împartă banii corespunzător pe judeţe, propun 

(aşa cum este în anexă) o repartizare pe fiecare localitate în conformitate cu numărul de populaţie. Noi cam 

pe acolo ne-am axat, am încercat să echilibrăm şi în funcţie de cofinanţări aşa cum prevede şi legea. Chiar 

dacă prevederile art.33 şi art.34 sunt suspendate, noi am încercat să folosim aceste criterii tocmai ca să nu 

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

 

 ♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule preşedinte, nu avem  nicio observaţie şi nici un 

amendament. Grupul liberal votează proiectul în forma propusă. 

 ♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Domnule preşedinte, grupul PSD votează pentru şi nu avem 

niciun amendament. 

 ♣ Dl Necula Cosmin,consilier: Domnule preşedinte, în baza aceloraşi considerente şi mizând 

încontinuarea pe buna dumneavoastră credinţă şi pe faptul că aţi alocat o echilibrare în conformitate cu 

legea şi cu principiile de corectitudine pentru fiecare localitate, sperând în toate acestea, suntem în aceeaşi 

situaţi în care vom da acelaşi CEC în alb pentru dumneavoastră, ne vom însuşi propunerea pe care o faceţi 

dumneavoastră ştiind foarte bine că sunteţi mult mai bine fundamentat decât putem să fim noi, în 2 – 3 ore.  

 ♣ Dna Coşa Maricica Luminiţa, consilier: Domnule preşedinte, întrucât am avut timp să spicuiesc 

sumele mai ales că dumneavoastră aţi spus că v-aţi întâlint cu o parte din primarii din judeţ, vom susţine 

acest proiect. 

 ♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Domnule preşedinte, din aceleaşi considerente ca la primul proiect 

şi timpul fiind foarte scurt, nu vom vota împotrivă, ne vom abţine. 

 ♣ Dl Melinte Ion, consilier: Domnule preşedinte, să ştiţi că, ca şi ceilalţi colegi şi noi vom da un 

vot în alb. Aţi spus că aţi luat în calcul după numărul populaţiei, aş avea o intrebare. Dacă este un drum 

lung de 50 km cu 10 familii înseamnă că acolo nu se mai repară?  

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Suntem un pic defazaţi de intervenţie. Drumurile s-au aprobat. 

Vorbim de bugetul pentru echilibrare. 

 ♣ Dl Melinte Ion, consilier: Am înţeles. Suntem de acord. 
 
 

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

30 de voturi pentru. (25 de voturi on-line şi 5 voturi în sală) plus două abţineri (domnul consilier Boca 

Laurenţiu şi doamna consilier Popescu Gagiu Ştefana). 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu   x 

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile -   

16. Bîrzu Ilie x            

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar -   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                                 x 

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin -   

36. Vreme Valerian absent   
   

 

 

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

aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 și a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Bacău nr 196/29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare drum  județean DJ 119, Bacău-

Faraoani, km1+680 - km 12+300 (tronson Sărata-Nicolae Bălcescu, km 4+400 - km 10+466), județul 

Bacău” prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”. 
 

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

 Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 32 de 

voturi pentru. (27 de voturi on-line şi 5 voturi în sală). 
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x  
 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile -   

16. Bîrzu Ilie x           

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius -   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin -   

36. Vreme Valerian    absent   
  

 

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

aprobare la proiectul de hotărâre privind  modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău 

nr.194/29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea 

obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ159, Dămienești-limită județ Neamț, km.31+115 - 

km 36+400, județul Bacău” prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”. 

 
 

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

 Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 33 de 

voturi pentru. (28 de voturi on-line şi 5 voturi în sală). 

 
 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile -   

16. Bîrzu Ilie x           

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin -   

36. Vreme Valerian absent   
 

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

aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău 

nr.193/29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea 

obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ241 A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni 

(intersecție cu DJ159), km. 92+019 - km 97+424, județul Bacău” prin Programul Național de Investiții 

,,Anghel Saligny”. 

 
 

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

 Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 33 de 

voturi pentru. (28 voturi on-line şi 5 voturi în sală). 
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile -   

16. Bîrzu Ilie x           

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin -   

36. Vreme Valerian absent   
 

 
 

 

 

 

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

extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 08.02.2022,  pentru care s-a încheiat 

prezentul proces-verbal.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     PREŞEDINTE,                                                SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Valentin IVANCEA                                                                  Dr. Elena Cătălina ZARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Întocmit, 

Parascovia Buftea 


