CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 22 noiembrie 2010, 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. 331 din 17.11.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 35, absentând motivat
domnul consilier Huiban Nicolae şi doamna consilier Marcu Viorica.
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, permiteţi să declar deschisă sedinţa ordinară a Consiliului judeţean din 22
noiembrie 2010, şi să vă prezint ordinea de zi nu înainte de a semnala un eveniment
important zic eu din viata noastră, a tuturor, a Consiliului judeţean. Eu cred că este un
eveniment peste care nu putem trece. Colegul nostru domnul consilier judeţean Nicolae
Ciocan împlineşte astăzi frumoasa vârstă de 80 de ani. Permiteţi să-l invităm în faţă iar
colegul sau de arme domnul vicepreşedinte Brăneanu, vrea să-i ofere un coş de flori din
partea noastră a tuturor. Nu cred că spun o noutate dar cred că ştiţi cu toţii că este consilier
judeţean încă din anul 1992.
♣ Dl Ciocan Nicolai consilier: Vă mulţumesc foarte mult, şi eu la rândul meu va doresc
mulţi ani fericire, şi consider că dacă îţi faci treaba cu dăruire eşti apreciat de cei din jur.
Încă odata la mulţi ani, fericire, iar cine doreşte să ajungă anii mei să mă invite şi pe mine
la onomastică.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Mulţumim frumos şi consilierilor şi domnului consilier
Ciocan pentru frumosul moment oferit. Mergem mai departe cu ordinea de zi, cu
propunerea ordinii de zi a şedinţei ordinare.
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.10.2010;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.18/2010 pentru plata cotizaţiei către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse agricole
pentru anul 2011, în judeţul Bacău;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

1

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr.167/2010 privind reorganizarea Consiliului de Administraţie al R.A. Aeroportul
Internaţional „George Enescu” Bacău;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor formulate de Primăria municipiului
Bacău şi de Primăria comunei Dămieneşti pentru predarea unor imobile afectate
desfăşurării activităţilor medicale;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea
unor obiective de investiţii pe drumurile judeţene;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 27 mp
aparţinând domeniului public al judeţului, aflat în administrarea DGASPC Bacău;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.2/2010
privind aprobarea realizării proiectului“Promovarea judetului Bacau (ProBacTur) ca
destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, finanţat prin Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013, a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile si
conexe şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.173/2010;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

9. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.14/2008 privind
aprobarea de principiu a vânzării spaţiilor proprietate privată a Judeţului Bacău, cu
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi
conexe actului medical şi a iniţierii procedurilor în acest sens;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă
şi evidenţa persoanei prestate de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa a Persoanelor
Bacău, în anul 2011;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Urmează un set de 5 hotărâri, care vor trebui
aprobate, mai puţin punctul 12 care va fi retras de pe ordinea de zi. Toate aceste 5 hotărâri
constituie piese importante la aplicaţia pe care o vom depune într-un viitor foarte scurt în
maxim două săptămâni, aplicaţia pe POS MEDIU pe apă uzată. Mâine este o şedinţă a
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău pe apă canal care va
ratifica şi aceste documente. Punctul 12 se va retrage întrucât au apărut modificări la
studiul de fezabilitate la indicatorii economici şi la politica de tarifare, urmând să
aprobăm acest proiect cât de repede ori într-o şedinţă extraordinară în luna noiembrie ori
într-o şedinţă extraordinară sau ordinară pe luna decembrie. Eu zic că fiind implicat în
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acest proces, din câte cred eu, finalul săptămânii viitoare va trebui să aprobăm şi acest
punct 12 refăcut şi reactualizat.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de Sarcini al
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a indicatorilor de performanţă
ai serviciului;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

Punctul 12 propun se retrage de pe ordinea de zi.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor
Economici şi a Politicii de Tarifare pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a contractului de delegare
directă a gestiunii acestui serviciu;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bacău
în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze aprobarea Master Planului în
sectorul apă şi apă uzată din judeţul Bacău în Adunarea Generală a Asociaţiei;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenţei de
traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Bacău, stabilite prin HCJ Bacău nr.168/19.10.2009;
Iniţiator: dl Silviu Bondor – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu” Bacău;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

20. Diverse.
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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 in forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 29.10.2010 şi se dă cuvântul doamnei secretar Brumă Elena
Cătălina.
♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42
alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre
aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus
menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 29.10.2010.
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 modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr.18/2010 pentru plata cotizaţiei către Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la
principalele produse agricole pentru anul 2011, 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 prezentat.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr.167/2010 privind reorganizarea Consiliului de Administraţie al
R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest punct este un pic anapoda ca să-i spun aşa,
pentru că la şedinţa precedentă am aprobat restrângerea acestui Consiliu de Administraţie,
dar domnul ministru al Apărării Naţionale domnul Oprea ne-a înştiinţat telefonic că doreşte
ca Ministerul Apărării Naţionale să aibă în continuare un reprezentant în Consiliul de
Administraţie pentru a nu crea un soi de diferend, oricum artificial cu Ministerul Apărării.
Trebuie să suplimentăm cu doi noi membrii Consiliul de Administraţie pe care noi tocmai îl
restrânsesem. O propunere ar fi domnul Băhneanu şi a doua propunere ar fi una din partea
Regiei, doamna Dumitrescu Livia Cornelia jurista Regiei Autonome „Aeroportul”. Dacă
mai sunt alte propuneri?
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă mai au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate şi alte
propuneri.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte eu am o întrebare de principiu. A cui
este Regia Autonomă Aeroportul Bacău? A Ministerului Apărării sau a Consiliului
judeţean?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este a Consiliului judeţean, dar de interes strategic
naţional şi atunci când a fost transferat acest obiectiv, au fost puse nişte condiţii de către
Ministerul Apărării Naţionale pe care eu nu le comentez.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Trebuie să le comentăm de ce să nu le comentăm?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru că vin din trecut şi nu mai are rost să
comentăm o decizie din urmă cu 7-8 ani!
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Bun, dar să revenim la zilele noastre domnule preşedinte!
Armata se foloseşte de bunul nostru...,
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Gratuit.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Gratuit.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Prin hotărârea de guvern de la momentul respectiv.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Bun. V-aş ruga să faceţi diligenţele necesare. Încercăm.
Chiar dacă domnul ministru Oprea are ideile lui să ramburseze sau să plătească
contravaloarea cheltuielilor care trebuiesc făcute cu întreţinerea părţii de folosire a pistei
pentru aeronavele militare şi restul utilităţilor, pentru că eu consider nedrept ca noi chiar
dacă este de interes naţional, să suportăm în integralitate, iar când sunt pretenţii de
administrare, Ministerul Apărării vine cu reprezentanţi să ne impună nouă anumite condiţii.
Este o părere pur personală, răspund de ea şi sunt în stare să o susţin. Mulţumesc frumos.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Este foarte bună propunerea
dumneavoastră, numai că noi am încercat să o promovăm şi în 2004 şi în 2005 şi în 2006 şi
în 2007, deci la toţi miniştrii apărării, fie că îi chema Stănişoară, Atanasiu sau Meleşcanu,
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nu au fost de acord şi nu cred că vom avea mai mult sorţi de izbândă acum cu ministrul
apărării, domnul Oprea. Aceasta a fost sarcina cu care a fost transferat acest obiectiv la
momentul respectiv pe vremea guvernului Năstase. Nici unul din guvernele care sau
perindat ulterior, nu au vrut să renunţe la această sarcină impusă Consiliului judeţean.
Nemaifiind alte propuneri se completează buletinele de vot pentru vot secret.
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitărilor formulate de
Primăria municipiului Bacău şi de Primăria comunei Dămieneşti pentru predarea unor
imobile afectate desfăşurării activităţilor medicale;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea unor obiective de investiţii pe drumurile judeţene.
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: Acest drum şi drumul de la Zemeş ca şi drumul de la
Stănişeşti, sunt trei obiective care nu fac cinste Consiliului judeţean dar sper să-şi
regăsească rezolvarea în anunţatul proiect guvernamental 10 mii de km de drumuri judeţene
şi locale. De alt fel şi drumul judeţean de la Zemeş şi drumul judeţean Dumbrava Gura-Văii,
sunt primele două obiective pe care le supunem atenţiei ministerului. Întradevăr acolo
drumurile sunt mai mult decât impracticabile şi sperăm să le rezolvăm cu fonduri de la acest
proiect naţional de anvergură al Guvernului Emil Boc.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în
suprafaţă de 27 mp aparţinând domeniului public al judeţului, aflat în administrarea
DGASPC Bacău;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.2/2010 privind aprobarea realizării proiectului“Promovarea
judetului Bacau (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, finanţat
prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a
cheltuielilor neeligibile si conexe şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.173/2010.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu unanimitate.
◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr.14/2008 privind aprobarea de principiu a vânzării spaţiilor proprietate privată a
Judeţului Bacău, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical şi a iniţierii procedurilor în acest sens;
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 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale
pentru activităţile de stare civilă şi evidenţa persoanei prestate de către Direcţia Judeţeană
de Evidenţa a Persoanelor Bacău, în anul 2011.
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 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a
Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a
indicatorilor de performanţă ai serviciului;
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Punctele 11,13,14 şi 15 vă spuneam, că ar trebui
judecate la pachet. În principiu ele au fost lucrate şi răs-lucrate de toţi specialiştii din
Consiliul Judeţean Bacău şi din Consiliul Local Bacău, şi astăzi avem o şedinţă de pregătire
a adunării generale a ADIB de mâine, este un comitet de lucru permanent pentru această
aplicaţie coordonat de doamna director Gireadă Cornelia alături de cei de la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău şi cei de la Compania Regională de Apă Bacău, lucrăm
rectificăm şi cred că până pe 6-7 decembrie cel târziu judeţul Bacău va depune aplicaţia de
aproape 117 milioane de euro pentru 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.
◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării
proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 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.
◄ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de
Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a
contractului de delegare directă a gestiunii acestui serviciu;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Bacău în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze
aprobarea Master Planului în sectorul apă şi apă uzată din judeţul Bacău în Adunarea
Generală a Asociaţiei;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte ;Cu menţiunea că fostul punct 12 cel privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor Economici şi a Politicii de Tarifare pentru proiectul
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”; la care se
lucrează şi acum după observaţiile ministerului după observaţiile organismului intermediar,
vom veni cu el undeva zic eu, la data de 30 noiembrie sau 3-4 decembrie pentru aprobarea
finală şi voi face din nou apel la efortul dumneavoastră de a răspunde la convocarea unei
şedinţe extraordinare.
◄ Se trece la punctul 16 din ordinea de zi, şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Se trece la punctul 17 din ordinea de zi, şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi
dă cuvântul domnului vicepreşedinte Bondor Silviu pentru a prezenta expunerea de motive
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenţei de
traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Bacău, stabilite prin HCJ Bacău nr.168/19.10.2009.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 18 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii
la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
♣ Benea Dragoş, preşedinte: Reiterez rugămintea către direcţia de resurse umane ca
asemenea proiecte să fie maxim trimestriale.
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.
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◄ Se trece la punctul 19 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Practic am închis ordinea de zi, aşteptăm rezultatul
votului care sper că nu ne va oferi surprize majore.
Rezultatul votului de la punctul 4: 34 de voturi „pentru” are şi domnul Băhneanu şi
doamna Dumitrescu şi un vot „nul”.
◄ Se trece la punctul de Diverse.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: La punctul de „Diverse”, vreau să vă aduc
la cunoştinţă o adresă de la Ambasada României din Republica Moldova care ne informează
că în luna decembrie are loc un eveniment de caritate tradiţional la Chişinău, cu participarea
tuturor misiunilor diplomatice acreditate din Republica Moldova. La manifestarea
expoziţională de caritate ce va avea loc în Complexul Expoziţional Moldexpo-Chişinău în
data de 5 decembrie 2010, Ambasada României a fost invitată să expună într-un stand
propriu de cca, 30 mp. Cu această ocazie produsele expuse se comercializează, iar fondurile
colectate vor fi înmânate organizaţiei de caritate pentru finanţarea unor proiecte sociale de
strictă necesitate. Evenimentul mai sus menţionat, va fi intens mediatizat iar Ambasada
României va fi ca de fiecare dată, în centrul atenţiei mass-media din Republica Moldova.
Întrucât resursele ambasadei sunt extrem de limitate în acest an, apelăm la sprijinul
dumneavoastră cu rugămintea de a analiza posibilitatea susţinerii Ambasadei României din
Chişinău la realizarea acţiunii de caritate din data de 5 decembrie 2010, prin donarea unor
articole de artizanat, CD-uri cu muzică şi colinde tradiţionale româneşti, cărţi, calendare şi
agende, jucării, tricouri, şepcuţe şi dulciuri pentru copii şi subliniez pentru copii, produse
care să fie expuse şi comercializate la standul Ambasadei, iar fondurile colectate să fie
destinate proiectelor de caritate. Noi am luat legătura cu cei de la Ambasadă ne-au anunţat
că vor veni la sfârşitul săptămânii acesteia, sau a săptămânii viitoare încă nu au stabilit data,
în care dacă avem ceva de dat vor veni să le preia. Problema este că cei care doriţi dintre
consilieri dintre cei care aveţi firme, dintre cei care vă lasă inima sau sufletul ca să o spun
aşa mai pe româneşte, este bine să facem acest gest şi să sprijinim totuşi acţiunea în sine
pentru că avem posibilităţi. Eu am început deja nişte discuţii pentru nişte CD-uri să vedem şi
de nişte calendare, ceva produse
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pentru copii. Toate acestea bineînţeles le vom colecta la Consiliu judeţean să vedem unde şi
pe cine stabilim. Dar cei care doresc şi vor, să luăm legătura şi să stabilim modalitatea prin
care adunăm aceste obiecte. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu domnului vicepreşedinte, nu înainte de
ai mulţumi şi domnului consilier Burcă Eugen. Dânsul a resuscitat această hârtie care a venit
în urmă cu două săptămâni, la mapă la mine. Vă mărturisesc că nu i-am acordat atenţia
necesară nu dintr-un alt fel de sentimente decât nutrim cu toţii faţă de fraţii de peste Prut, ci
pur şi simplu pentru că avem şi noi copii noştri şi în special cei din mediul rural cu
probleme, şi cred că este mult mai legitimă şi mai justificată o colectă pentru copii acestui
judeţ. Dar domnul consilier Eugen Burcă şi cu domnul vicepreşedinte Brăneanu, m-au
convins că merită acordată o atenţie importantă şi acestei acţiuni şi pe cale de consecinţă
probabil că dânşii vor fi şi catalizatorii acestei colecte pentru Chişinău la data de 5
decembrie.
♣ D-na Marchiş Ana consilier: În şedinţa Consiliului judeţean de luna trecută, am
primit în mapă un proiect care a trecut oarecum neobservat din partea noastră şi aş vrea să-l
readuc în discuţia consilierilor. Este vorba de implementarea unui program „Biblio-net” a
Bibliotecii judeţene „Costachi Sturdza” coordonat de doamna Gabriela Moraru, proiect prin
care s-au atras fonduri în valoare de 300 de mii de euro. Cu banii obţinuţi, au fost dotate 41
de biblioteci cu echipament ATI şi 70 de bibliotecari au fost instruiţi pentru a le folosi. Cred
eu, că este bine să reţinem acest proiect, mai ales că el se va derula în continuare pe o
perioadă de 3 ani şi implementarea acestor dotări moderne permit ca la nivelul localităţilor
mai ales în mediul rural, bibliotecile să constituie un pilon important pentru comunitate, loc
în care se pot întâlni un număr important de cetăţeni şi pot să comunice cu cetăţenii din ţară
şi chiar din afara ţării, un lucru important cred eu, mai ales pentru cei care au rude în
străinătate. Şi pentru că tot sunt la capitolul cultură şi sunt membra acestei comisii, aş vrea
să folosesc acest prilej pentru a evidenţia modul în care Centrul Internaţional „George
Apostu”, la împlinirea celor 20 de ani de la înfiinţare, a organizat o serie de acţiuni o
diversitate de acţiuni, dar mai ales calitatea acestora în parteneriat cu Universitatea „George
Bacovia” şi deasemenea cu alte instituţii, bunăoară cu Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău.
În cadrul acestei activităţi, au fost prezenţi în Bacău peste 50 de oameni de cultură de înaltă
ţinută ştiinţifică, muzicieni, pictori, sculptori, scriitori, critici de artă, universitari,
academicieni, şi cred eu, că prin acţiunile organizate care au fost bine pregătite, Bacăul a
fost timp de 3 zile o adevărată capitală culturală. Aş mai menţiona faptul că tot în această
perioadă Complexul muzeal „Ion Borcea”, a organizat nu mai puţin de patru expoziţii
temporare, una intinerantă care va fi prezentă în şcoli, şi un simpozion internaţional
împreună cu Universitatea Vasile Alecsandri, ca să nu mai vorbesc şi celelalte instituţii cum
ar fi revista „Ateneu” sau muzeul „Iulian Antonescu”. Am spus acest lucru pentru că
instituţiile culturale respective sunt subordonate Consiliului judeţean, iar noi finanţăm în
parte aceste instituţii, şi iată că aceste instituţii cel puţin în această perioadă am spus, doar
într-o lună de zile au organizat activităţi culturale şi cred că ar trebui să facem un apel pe
această cale şi faţă de locuitorii municipiului şi chiar a judeţului Bacău, de a fi prezenţi la
acţiunile culturale pentru că sunt prea puţin cunoscute şi se participă în mică măsură.
Mulţumesc.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim şi noi doamnei consilier Marchiş. Nu aş
vrea să trec peste evenimentul de joi ora 11,00 care va avea loc în această sală unde vom
discuta strategia durabilă a judeţului Bacău. Aţi primit acest material, începutul a fost pe 1
aprilie a.c. vă amintiţi, firma de consultanţă Grupul de „Economii Aplicată” şi-a terminat
lucrarea, o lucrare... eu dacă aş caracteriza-o probabil că aş fi subiectiv dar oricum este
prima de acest gen, profesionist lucrată după 1990. Sigur că acest document în principiu
trebuie corectat, perfecţionat dacă se poate de către toţi actorii, inclusiv cei politici din
judeţul Bacău, şi va trebui într-un fel sau altul însuşit printr-o hotărâre de consiliu judeţean,
urmând ca ulterior, funcţie de evenimente să mai putem abgrada această hotărâre de consiliu
judeţean ori de câte ori este nevoie, astfel încât să avem o strategie de dezvoltare în
concordanţă cu timpurile ca să-i spun aşa. Aşteptăm cu mare interes prezenţa fiecăruia
dintre dumneavoastră ca şi punctele de vedere din partea marilor partide politice ale
judeţului Bacău care au primit acest material şi sperăm că vor avea o poziţie într-un fel sau
altul vis-a-vis de acest material. Oricum este un material împărţit în două, pe de o parte este
o fotografie extrem de actuală a judeţului Bacău din punct de vedere economic, cu soluţii şi
propuneri pentru dezvoltarea judeţului Bacău pe intervalul 2013-2021 acesta fiind de fapt
documentul care va sta la baza solicitării fondurilor europene pentru infrastructura judeţului
pe exerciţiul 2013-2021.

Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22 noiembrie 2010 drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina BRUMĂ

C.N./ C.D. 1 Exemplar
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