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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 16  ianuarie 2010, în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

 
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Dispoziţia nr.12 din 13.01.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 31, absentând motivat 
domnii consilieri Danciu Petru Marius, Dogaru Silvestru, Pricope Corneliu, Mihăilă 
Petrică, doamna consilier Biri Daniela şi domnişoara consilier Stan Nadia.  

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, 

încep prin a vă oferi scuze pentru această şedinţă extraordinară, după o altă şedinţă 
extraordinară de acum o săptămână. Nu este cel mai comod lucru ca săptămânal să 
avem o şedinţă la consiliul judeţean, fie ea extraordinară, fie ordinară, dar 
evenimentele cer acest lucru. Sunt trei puncte la ordinea de zi, practic un singur 
proiect de hotărâre: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 08 ianuarie 2010. 
 

2. Proiect de hotărâre privind delegarea doamnei Munteanu Maria pentru 
exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor funcţiei de Director general la 
R.A.AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău. 

3. Diverse. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău       
 

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

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

  
► Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal 

al şedinţei din data de 08.01.2010 şi se dă cuvântul  doamnei  secretar  al judeţului 
Brumă Elena Cătălina. 

 
♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor 

art.42 alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe 
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în 
vedere prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre 
aprobare procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din 
data de  08.01.2010. 

 
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 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind delegarea doamnei 
Munteanu Maria pentru exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor funcţiei de 
Director general la R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” 
Bacău. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pe 14 ianuarie a expirat mandatul domnului 

Staicu Mihail Cristian, cel care a fost împuternicit de noi pe 18 noiembrie pentru a 
conduce interimar Aeroportul „George Enescu”. Dânsul a solicitat încetarea delegării 
din funcţia de director al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional. Prin adresa 
nr.47/2010 de la Aeroportul Bacău, semnată de domnul Sion, se propune delegarea 
doamnei Munteanu Maria pentru exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor 
funcţiei de director general. Deci, în proiectul de hotărâre se propune încetarea 
delegării domnului Staicu şi delegarea doamnei Munteanu Maria. Nu vă ascund că 
încetarea delegării domnului Staicu are la bază şi nişte raţiuni de ordin medical, după 
o discuţie pe care am avut-o chiar marţi, în prezenţa celor doi colegi vicepreşedinţi. A 
fost o discuţie mai largă, este şi această zonă medicală, dânsul din motive de sănătate 
face puţin pasul înapoi din viaţa activă, având probleme legate de inimă. Însă 
Aeroportul trebuie să meargă înainte, mai ales că este într-o perioadă în care, din 
informaţiile de la Aeroport, se pare că societatea Blue-Air începe să-şi completeze 
acele minusuri pe care şi le înregistraseră pe 19 iulie 2008. 

Dacă sunt observaţii la această propunere temporară de delegare a doamnei 
Munteanu Maria? Precizez un lucru foarte important; acest gen de propuneri se pot 
face doar cu persoane din interiorul Regiei Aeroportul. Deci nu putem face astăzi 
propuneri altfel decât din interiorul acestei instituţiei. Este un amănunt important şi 
am considerat necesar să-l aduc în atenţia dumneavoastră.  

 
 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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♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Dacă doamna Munteanu este în sală, am dori 
să ascultăm puţin opiniile dumneaei în legătură cu posibilitatea de a exercita acest 
mandat, pe care îl acordăm noi astăzi. 

♣ D-na Munteanu Maria, director interimar Aeroportul Bacău: Bună ziua! Aş 
vrea să răspund la întrebarea domnului consilier. Deci în momentul în care eu aş fi 
delegată pentru funcţia de director general, aş delega în locul meu cu atribuţii de 
contabil şef pe o doamnă economist, colegă cu mine, astfel încât să putem demara 
activitatea Aeroportului. Având în vedere faptul că domnul director tehnic va prelua 
atribuţiile de director şi de director operaţional, dumnealui nu putea face faţă şi la 
atribuţiile de director general. Era prea mult. Şi având în vedere faptul că activitatea 
operaţională este cea mai importantă  în cadrul Aeroportului, deci cineva trebuia să se 
ocupe şi de asta, şi am convenit împreună ca dumnealui să prea atribuţiile directorului 
operaţional, şi eu pe cele de director general. Ne-am gândit la varianta asta, pentru că 
până la ocuparea prin concurs a postului sunt câteva priorităţi, însemnând contractul 
colectiv de muncă la nivel de unitate, care are valabilitate până pe 18 ianuarie 2010 şi 
trebuie să-l facem din nou, deoarece îşi încetează valabilitatea şi trebuie să pornim 
negocierile cu sindicatul. Apoi mai este proiectul de buget pentru 2010 la care trebuie 
să se lucreze şi la fel concesiunea. Ele sunt stâns legate unele de altele, pentru că acest 
contract colectiv de muncă se preia de către concesionar în cadrul contractului de 
concesiune, şi la fel proiectul de buget, îl facem tot în funcţie de intrarea în vigoare a 
contractului de concesiune pentru că sunt alte criterii de stabilire a proiectului. Cam 
asta aş putea să vă spun. Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziţie. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Fac precizarea că doamna Munteanu lucrează 
din anul 2002 la Aeroport. Deci şapte sau opt ani. 

♣ D-na Munteanu Maria, director interimar Aeroportul Bacău: Da, din 2002. 
Am fost implicată şi în proiectul de concesiune, chiar de la început. Cunosc foarte 
bine contractul. Domnul Sion a fost mai puţin implicat. Dânsul a fost în comisia de 
stabilire a ofertei şi pe partea tehnică. În rest, dumnealui nu s-a mai implicat în acest 
contract. Deci cineva trebuie să se ocupe şi de contractul de concesiune. Având în 
vedere că  societatea de  concesiune şi-a depus capitalul social şi a îndeplinit cea mai 
grea condiţie, ca să spun aşa şi cea mai importantă, celelalte fiind îndeplinite, mai 
avem de îndeplinit anumite obligaţii comune şi nu putem sta pe loc pentru că, la astea 
comune trebuie să se lucreze. Ele anul trecut au fost îndeplinite, dar trebuie 
reactualizate şi numai împreună putem să le facem. Domnul Sion nu se poate ocupa 
de această situaţie, de această problemă.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim frumos! Dacă mai sunt alte 
întrebări sau observaţii?! 

♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Eu aş vrea să apreciez faptul că doamna 
Munteanu Maria are o experienţă destul de mare, lucrează din anul 2002 la Aeroport. 
Şapte ani eu cred că au fost suficienţi pentru a înţelege foarte bine obiectivele 
urmărite de noi acolo. Eu cred că măcar în procesul verbal de astăzi trebuie să 
consemnăm faptul că printre preocupările cele mai importante, ar trebui să avem în 
vedere acest contract de concesiune. Ar trebui să-i sugerăm doamnei, măcar astăzi, în 
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aceste discuţii, ce trebuie să facă în perioada următoare până la organizarea 
concursului şi numirea viitorului director la R.A. Aeroportul Bacău.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Se consemnează în procesul verbal. 
Oricum dânsa şi-a expus priorităţile, ca să spunem aşa. Dumneavoastră le-aţi întărit.   

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu am să ridic 
o problemă de principiu, dacă îmi este permis. Nu am absolut nimic cu doamna 
Munteanu, am văzut-o pentru prima dată astăzi şi îi doresc succes. Dar de principiu, şi 
chiar dacă am să folosesc un termen care este un pic perimat pentru unii, nu credeţi că 
este cazul ca în funcţiile acestea să găsim din timp, din pepiniera de cadre sau din 
rezerva de cadre, cum vreţi dumneavoastră, oameni pe care pe perioada interimatului 
să-i introducem în problemă, iar în momentul în care va ajunge la concurs să ştie 
despre ce este vorba în propoziţie? Pentru că, vedeţi dumneavoastră ce se întâmplă în 
România, cred că nu este cazul aici, când este politizare excesivă, se pierde din vedere 
meseriaşul sau tehnocratul, cum se spune mai recent. Ca sugestie, domnule 
preşedinte, sigur acum suntem forţaţi, doamna va lua acest post şi înţeleg că este de 
profesie economist, tot aşa am înţeles că până acum trebuia să fie acolo cât de cât 
oameni care aveau pregătire, cel puţin în domeniul aviaţiei. Întrebarea rămâne 
valabilă. Nu am fi găsit pe altcineva pentru acest interimat? Îi doresc succes doamnei 
Munteanu. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este corect ce spuneţi dumneavoastră, o să 
anunţăm un concurs la Aeroport, să vedem cine este dispus să vină la Aeroportul 
Internaţional „George Enescu” Bacău. Să vedem pepiniera. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Trebuie să o avem. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sună frumos „pepiniera”, dar cum să o avem. 

Explicaţi-mi cum să avem această pepinieră, în condiţiile în care… şi acum fac o 
trecere la ce voiam să mai spun la „Diverse” şi dacă nu mai sunt alte intervenţii, aş 
ruga comisia de numărare a voturilor să se ocupe de numărarea buletinelor de vot. 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Da, eu cred că orientarea Consiliului judeţean 
pentru a o numi pe doamna Munteanu ca interimar la Aeroportul Bacău este o 
orientare bună pentru că lucrează în această instituţie de un număr important de ani şi  
din curriculum vitae observăm că are competenţă în această problemă şi este pentru o 
perioadă determinată. În acest interval, sigur că există posibilitatea pregătirii şi altor 
persoane pentru a participa atunci când se va scoate la concurs acest post. Din punctul 
meu de vedere, chiar mă bucur că este femeie şi sunt convinsă că va face faţă în 
această perioadă problemelor cu care se va confrunta şi cred că trebuie să-i dăm toată 
încrederea noastră. Doamna Munteanu nu este nici foarte tânără, are o anumită 
experienţă şi sunt de acord cu propunerea făcută de Consiliul judeţean.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumesc. Am să continui. Dacă există 
doritori pentru a gestiona problemele Aeroportului într-o perioadă extrem de 
complicată din viaţa lui, domnule consilier, îi aşteptăm cu mare plăcere la Consiliul 
judeţean. Să nu uităm că este de gestionat un contract de concesiune, care ar avea 
şanse să intre în vigoare sau nu. Deci, dacă există oameni în pepiniera pe care nu o 
avem şi care îmi este greu să cred că o putem construi, vă spun de ce. Consiliul 
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judeţean are în statul de funcţii, doamna directoare Bogea să nu greşesc, aproximativ 
230 de posturi prinse, da? Va exista o propunere legislativă de reducere a acestor 
posturi la 180, pentru consiliile judeţene la judeţe mai mari de 650 de mii de locuitori. 
Deci noi ne-am încadra acolo, cu 180 de salariaţi. Astăzi Consiliul Judeţean Bacău 
numără 142 de salariaţi, aproximativ 94-95 funcţionari publici şi restul de 48 
contractuali. Deci avem 142 de posturi, puteam angaja până la 227, dar din motive de 
salarizare în primul rând, nu au putut fi ocupate aceste aproape 70 de posturi. Vom 
ajunge la 180 prin propunerea legislativă, şi vom avea aceeaşi problemă, tot cu 142 de 
salariaţi vom rămâne, deşi sper să se deblocheze şi ocuparea acestor posturi prin 
concurs. Nivelul de salarizare, nu numai din Consiliul judeţean, este unul foarte 
scăzut şi nemotivant la volumul de muncă pe care îl presupune această instituţie şi pe 
care am pretenţia ca după cinci ani să îl ştiu destul de bine. De multe ori, marea 
majoritate a salariaţilor din Consiliul judeţean, cu mici excepţii, fac lucruri pe care 
fişa postului nu le cere, ci doar datoria faţă de judeţ şi de consiliile locale din judeţ. 
De asta întotdeauna am căutat fel de fel de soluţii împreună cu directorii din 
executivul Consiliului judeţean, de a motiva oamenii din Consiliul judeţean să 
muncească şi după program şi să muncească şi la proiecte şi programe care, repet, nu 
le aveau în fişa postului şi nu le aducea nici un fel de recompensă materială personală 
unuia dintre aceştia. Ştiu destul de bine ce presupune Consiliul Judeţean Bacău, ce 
responsabilitate avem, scrisă şi nescrisă faţă de cetăţeni, faţă de administraţiile locale 
din judeţ şi de asta vă spun că nu ştiu cu ce vom reuşi să atragem în perioada imediat 
următoare alţi specialişti, nu numai la Aeroport, ci şi la Consiliul Judeţean Bacău, 
care repet, nu va avea o problemă cu restructurarea, pentru că nu avem de unde să 
restructurăm. Şi aşa suntem destul de puţini, la volumul de muncă aferent. De fapt 
veţi vedea săptămâna viitoare, cred că fiecare dintre dumneavoastră ştie programarea 
consiilor locale, de luni până vineri. Au fost parcurse doar câteva din mediul urban, 
vom închide cu Oneşti şi Bacău, dar de luni până vineri vom avea marea majoritate a 
consiliilor din mediul rural şi veţi vedea ce volum de muncă este acum pe Direcţia 
buget-finanţe, pe Direcţia de urbanism, pe Direcţia de integrare europeană, sunt trei 
direcţii extrem de solicitate, nu numai în această perioadă a anului. Şi sigur, fiecare 
dintre dumneavoastră ştiţi, foarte bine, sunteţi consilieri şi la 3-4 mandate şi ştiţi 
foarte bine ce presupune activitatea executivului din Consiliul judeţean. Departe de 
mine de a ridica osanale acestor oameni, dar volumul de muncă raportat la nivelul de 
salarizare, este încă unul ne-optim să spun aşa. 

Au venit rezultatele votului secret. Sunt 30 de voturi pentru şi un vot anulat, 
probabil a fost o greşeală de redactare. Dacă mai sunt alte observaţii la punctul de 
„Diverse”?   

Ştiţi programarea pentru consiliile locale, săptămâna viitoare. Probabil că vom 
avea şedinţa de buget, dacă nu pe 30 ianuarie, în prima decadă a lunii februarie cu 
siguranţă.    
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Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 16.01.2010, 
drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
PREŞEDINTE, 
                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 
Dragoş BENEA 
                                                                            Elena Cătălina BRUMĂ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.N./C.D./ 1 exemplar 
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