CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 13.07.2015, 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.171 din 25.06.2014 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 36 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 30, absentând
motivat, domnul vicepreşedinte Năstasă Claudiu, domnul consilier Marcu Costică,
doamna consilier Lucaş, Mariana, doamna consilier Şotcan Theodora, domnul
consilier Griţcu Gabriel şi domnul consilier Căsăneanu Gabriel.
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 13 iulie 2015. Am
anticipat această şedinţă fiind motivată de proiectul privind rectificarea bugetului
propriu. Câteva sume importante de bani care vin pentru drumuri judeţene şi pe
programul de dezvoltare locală. Am să dau citire ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30.06.2015;
2. Proiect de hotărâre privind instituirea şi acordarea premiilor pentru
performanţe deosebite în domeniul sportiv, membrilor echipei de minihandbal
fete a Clubului Sportiv „O.K. Sport” Oneşti;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.144/2009 pentru aprobarea
proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural –
OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU” finanţat
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor
eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi a documentaţiei tehnico-economice, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean
Bacău

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Bacău, pe
anul 2015;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către
Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa Cancicov”, situat în
str.Vasile Alecsandri, nr.3, municipiul Bacău, judeţul Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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6. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în două loturi a terenului având număr
cadastral şi carte funciară 78934, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi
administrarea R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău, în
vederea definitivării procedurilor legale de concesionare;
Iniţiator: dl.Ionel Floroiu –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe
trimestrul II 2015 al Judeţului Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Judeţului Bacău către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2015;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management al d-nei
Muraru Gabriela – manager la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind numirea d-nei Sion Anca în funcţia de manager la
Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Paritare,
constituită la nivelul judeţului Bacău în scopul formulării de propuneri de
atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate şi de
atribuire a licenţelor de traseu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Bacău nr.160/31.10.2013;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind modificarea categoriei funcţionale a unui sector din
drumul judeţean D.J. 207P (D.N.2) - Săuceşti (D.J. 207F) de la km 0+000 la
km 2+752 aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Săuceşti;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Diverse.
- Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Judeţului Bacău în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău –
A.D.I.B. pentru şedinţa din data de 14.07.2015.
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: Câteva precizări: în primul rând doamna
consilier Şotcan a ţinut să mă informeze că lipseşte astăzi din motive de sănătate.
Dânsa a suferit o operaţie, care necesită refacere absolut motivată din toate
punctele de vedere. Am să profit de ocazie încă o dată să felicităm copiii, părinţii,
profesorii şi toţi cei care s-au implicat în ceea ce a însemnat bacalaureatul în
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judeţul Bacău. Cred că fiecare dintre dumneavoastră într-un fel sau altul, a fost
mândru de rezultatul obţinut de judeţul Bacău la nivel naţional, al treilea rezultat la
nivel naţional şi sigur că este meritul în primul rând, repet, al copiilor, al părinţilor,
al cadrelor didactice, dar şi al celor din Inspectoratul Şcolar, care prin intermediul
unor proiecte europene care au vizat o mai bună pregătire a copiilor, în vederea
evaluării naţionale şi în vederea bacalaureatului, poate că şi aceste eforturi au dus
la acest rezultat foarte bun la nivelul judeţului Bacău şi cred că este cel mai bun
răspuns pe care îl poate da conducerea inspectoratului, vis-a-vis şi de o interpelare,
dar nu neapărat de interpelarea de la şedinţa din luna mai, vis-a-vis de soarta
conducerii inspectoratului, interpelare făcută de domnul consilier Enăşoae, (care
este în sală şi şi-o reaminteşte), este cel mai bun răspuns pe care l-a putut oferi
conducerea inspectoratului şi poate onor ministerul, va putea aprecia aşa cum
trebuie munca unei echipe şi munca desfăşurată de-a lungul anului 2015 cu aceşti
copii, care au trecut cu bine acest examen. De asemenea, profit şi de faptul că
suntem în şedinţă de consiliu şi este ziua de naştere a domnului consilier Cautiş şi
pe această cale îi urăm la mulţi ani!
◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei anterioare.
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
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind instituirea şi
acordarea premiilor pentru performanţe deosebite în domeniul sportiv, membrilor
echipei de minihandbal fete a Clubului Sportiv „O.K. Sport” Oneşti;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Locul III la nivel naţional, tot copii, copii,
care îşi sacrifică timpul liber şi obţin performanţe notabile la nivel naţional. Avem
încadrarea legală, avem posibilitatea să sprijinim într-o mică măsură efortul, pe
care l-au făcut. Mă bucur să-l invit aici lângă mine la microfon pe domnul Sava
Oancea Adrian Ilie antrenorul acestei echipe, ca să ne spună câteva cuvinte. Am
rugat ca de la Oneşti să nu vină toată echipa, aşa cum s-a întâmplat cu Bacăul, să
vină doar căpitanul de echipă şi cred că aveţi doi căpitani de echipă. Am să rog pe
antrenorul echipei să ne spună câteva cuvinte şi să nu facem din munca copiilor, un
moment mai festiv decât este cazul. Vă rog!
♣ Dl Sava Oancea Adrian Ilie, antrenor: Bună ziua, vă mulţumim pentru
momentul care ni-l acordaţi, eu vreau să vă spun că sunt antrenorul secund, domnul
profesor Sburlan Corneliu este antrenorul principal şi împreună am încercat să
realizăm performanţe, pe scurt cred că am reuşit. Anul trecut am obţinut locul IV
pe ţară la acelaşi nivel de vârstă, reuşind ca anul acesta, să promovăm şi să urcăm
încă un loc, locul III. Ne desfăşurăm activitatea ca şi club de patru ani de zile,
încercăm să atragem copiii spre practicarea handbalului în mod special, dar la mod
general, dorim ca aceşti copii să vină să facă mişcare. Premiza de la care plecăm,
este aceasta. Mulţumim încă o dată Consiliului judeţean, pentru sprijinul acordat,
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iar noi o să încercăm permanent, aşa cum am făcut şi până acum, să desfăşurăm
activitatea cu aceşti copii cât mai bine posibil, conform posibilităţilor noastre şi
ajutorului pe care îl primim. Muţumim încă o dată.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim domnului Sava, o să-l rog şi pe
domnul antrenor Sburlan Corneliu, noi am avut anunţată doar prezenţa domnului
Sava, dar am să-l rog şi pe dânsul să ne spună câteva cuvinte şi să ne spună ce face
diferenţa între clubul la care dânşii performează şi celelalte cluburi. Sunteţi un club
privat, nu? Domnul…Cu mai puţină susţinere de la….
♣ Dl Sburlan Corneliu, antrenor: Cu foarte puţină susţinere…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pe metodele clasice de la bugetul local cu
milioane de euro.
♣ Dl Sburlan Corneliu, antrenor: În primul rând vreau să vă mulţumesc
pentru că ne-aţi chemat. Să ştiţi că pentru noi oneştenii, este primul mare succes la
sporturi de echipă, la jocuri sportive, este prima medalie din anul 1990 până în
prezent. De aceea noi considerăm un succes foarte, foarte mare. Aveţi în faţa
dumneavoastră două fetiţe deosebite, Alexia şi Amdra. Alexia a câştigat titlul de
cea mai tehnică jucătoare a turneului şi să ştiţi că sunt competiţii foarte grele, în
care te întâlneşti cu mari forţe ale handbalului naţional. Alexia, pentru mine ca
profesor, am fost foarte emoţionat, de ce? antrenorul de la centrul de excelenţă de
la Vâlcea a venit să-i ceară un autograf unei fetiţe de 10 ani. Este un merit în
primul rând al ei şi al muncii pe care o depunem. Alexia este născută în anul 2004
şi are 11 ani, ea deja sare la o etapă superioară, iar Amdra pe care o vedeţi are doar
10 ani şi este viitorul minihandbalului oneştean. Noi încercăm să urcăm pe treptele
performanţei, nu urmărim doar performanţa, avem fete care au intrat la liceu cu
nota 10 (zece), anul acesta, Mihăilă Daria, iar anul trecut Teodora Şoiman. Noi
urmărim şi învăţătura, dar şi sportul să le împletim cât mai bine. Vă mulţumim încă
o dată şi vă dorim mult, mult succes şi ne bucurăm pentru sportul oneştean.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim.
Domnul preşedinte înmânează diplome sportivelor.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu cred că mai este cazul să-l supun la vot
acest proiect de hotărâre dar trebuie să o fac. Aplauzele ţin practic loc de vot. Cine
este pentru, împotrivă, abţineri?
Se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
Sper să ne mai daţi prilejul să vă răsplătim performanţa. Felicitări încă o dată.
Oricum de-a lungul timpului, observaţi…, consiliul judeţean … permiteţi-mi să fac
o glumă, care este o afirmaţie dar, nu este atât de strictă din punct de vedere
statistic, dar noi în susţinerea sportului, mai mult ne-am implicat în zona copiilor, a
tinerilor, lăsăm consiliile locale să se ocupe de profesionişti şi de seniori, cei cu
contracte de zeci de mii de euro sau sute de mii de euro. Noi, cu copii atât cât
putem. Mergem înainte cu ei. Oricum este mai mare satisfacţia când premiezi un
copil decât un sportiv profesionist, că la profesionişti, ştiţi cum este.!? Copiii chiar
pentru culorile clubului se bat. Ei în inocenţa lor pentru culorile clubului se bat.
Profesioniştii, au fel de fel de gânduri. Dar îi lăsăm pe cei mai înstăriţi să susţină
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bugete de milioane de euro şi de foarte multe ori fără performanţa care ar trebui să
şi apară. Vorbim de fotbal şi de alte sporturi.
◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi
dă cuvântul doamnei administrator Chiper Nina pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.144/2009 pentru
aprobarea proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
– OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU” finanţat prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a
cheltuielilor neeligibile şi a documentaţiei tehnico-economice, cu modificările şi
completările ulterioare;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Deci pe scurt un proiect făcut în anul
2007-2008, care nu avea prevăzut înlocuirea gardului, scara trebuie refăcută
conform avizului PSI şi sigur alimentarea cu energie electrică. Sunt cheltuieli
absolut fireşti, nu am descoperit lucruri pe care iniţial nu le-am observat. Mi se
pare un lucru de absolut bun simţ. De altfel, ştiţi că acest proiect a intrat în
finanţare, aşa cum trebuie să intre un proiect pe POR 98% fonduri europene, 2%
contribuţie locală, se lucrează din plin la acest obiectiv şi suntem absolut convinşi,
că la finalul anului vom avea un Observator Astronomic modern şi care va avea la
noaptea muzeelor, cifre record de prezenţă dacă pot să spun aşa.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Judeţului Bacău, pe 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.
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 neexercitarea
dreptului de preempţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului
„Casa Cancicov”, situat în str.Vasile Alecsandri, nr.3, municipiul Bacău, judeţul
Bacău;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Noi am mai avut asemenea proiecte de-a
lungul anilor, nu foarte multe, cred că vreo 5-6. În principiu am mers pe mâna
autorităţilor locale, care au bugete mai generoase decât ale noastre şi am lăsat
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dreptul de preempţiune către consiliile locale. În anumite zone au cumpărat
consiliile locale, în alte zone au cumpărat diverse persoane fizice sau juridice.
Domnul Cimpoieşu dacă vreţi să interveniţi?
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău:
Mulţumesc pentru invitaţie la această şedinţă, este prima oară în aproape 10 ani
când particip la o şedinţă a consiliului judeţean, pentru a exprima punctul de
vedere a Instituţiei Direcţiei de Cultură. Eu v-aş propune să vă gândiţi bine înainte
de a vota, pentru că avem faţă de Mircea Cancicov o datorie imensă. Practic oraşul
acesta, este făcut de dânsul, Parcul Cancicov, şcoala Cancicov, ( nr. 4 mi se pare).
El a fost unul dintre marile personalităţi ale Bacăului. Pe de altă parte vreau să vă
spun că municipiul Bacău din păcate şi judeţul Bacău, au foarte puţine monumente
istorice. Cele care au fost retrocedate şi am să vă dau un exemplu, chiar fostul
sediu al Direcţiei de Cultură de lângă Colegiul Ferdinand a fost retrocedat şi acum
este în stare de precolaps, din cauză că nu a fost preluat de nimeni. Casa Alecsandri
nu mai vorbim, pentru că ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat cu ea şi ce se întâmplă în
continuare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vreau ca să informez pe toată lumea, martor
îmi este directorul direcţiei juridice, în luna august probabil, vom veni cu un
proiect de hotărâre privind exproprierea de acolo…
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău:
Ştiu treaba asta, ştiu că aveţi avizul de la Ministerul Culturii, între timp proprietarul
a scos-o la vâzare şi s-ar putea să o vândă pe baza neexercitării dreptului de
preempţiune de care instituţiile, Ministerul Culturii, Consiliul judeţean şi Consiliul
local nu au ştiut.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Noi nu am fost întrebaţi.
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău: Şi
le-a exprimat deja cu un an, doi înainte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Consiliul judeţean, noi, nu am fost întrebaţi
vis-a-vis de casa Vasile Alecsandri.
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău:
Da. Probabil că o să le solicite încă o dată, să solicite la rândul lor, exercitarea
dreptului de preempţiune. Ei s-au prevalat de neexercitarea dreptului de
preempţiune din urmă cu câţiva ani.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Atunci nu-i mai bună soluţia cu
exproprierea?
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău:
Asta nu intră în competenţa mea şi nu vă pot răspunde. La expropriere, dacă au o
ofertă mai mare decât banii pe care îi primesc după expropriere, s-ar putea să apară
încurcături. Vreau să vă mai spun de Conacul Buzdugan de la Gh. Doja Răcăciuni, că a fost propus spre donare de către urmaşii boierului Buzdugan şi nu a
fost preluat nici de către Consiliul Local Răcăciuni, nici de către Consiliul
Judeţean, nici de Consiliul Local Bacău, de nimeni. În sfârşit, m-am străduit şi cu
puţinele relaţii pe care le am, de am convins un om de afaceri ca să-l preia sub
formă de donaţie. Atenţie! Fără nici un ban. Acolo s-ar fi putut face şi sper să se
poată face, un aşezământ pentru persoanele vârstice. Palatul de la Dărmăneşti, de
asemenea a fost disponibil, nu s-a exercitat dreptul de preempţiune şi ştiţi că acolo
a fost cândva o tabără pentru elevi foarte frumoasă, într-un loc foarte frumos şi la
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fel este în stare de precolaps şi aşa mai departe. La Oprişeşti este o biserică de
lemn de la 1600 care stă să se dărâme. Toate aceste lucruri se întâmplă din cauză
că în urma retrocedării, proprietarul nu mai este interesat propriu-zis de valoarea
patrimonială a bunului, ci este interesat eventual de teren, cum este cazul Casei
,,Vasile Alecsandri” şi aşa mai departe. Deci, dacă dumneavoastră socotiţi că
această casă Cancicov nu interesează Consiliul Judeţean Bacău, s-ar putea ca ea să
încape pe mâinile unui om care să facă acolo, (folosind diferite meşteşuguri de care
ştie numai el), un bloc sau altceva. Prin urmare, rugămintea mea este să faceţi un
efort şi să preluaţi această casă, pentru că acolo se poate face un loc de întâlnire al
oamenilor de cultură, sau un club de dezbateri politice, sau mai ştiu eu ce. Nu mai
vorbesc de faptul că ea a fost sediul şi poate fi sediul la vreo organizaţie în
continuare. Casa este deocamdată într-o stare foarte bună. Eu nu ştiu dacă am să
mai fiu la Direcţia de Cultură peste 10 ani, ca să vă pot aminti atunci cum arăta şi
cum va arăta peste 10 ani, dacă o preia tot aşa un privat care nu este interesat
propriu-zis de casă, ci de teren de cei 1600 de mp din jurul ei. Deci, având în
vedere şi faptul că ne aşteaptă o rectificare bugetară pozitivă şi s-ar putea să mai
vină bani… De asemenea, puteţi negocia să plătiţi în rate, nu trebuie daţi toţi banii
odată, nici la Casa Vasile Alecsandri, nu trebuie daţi toţi banii o dată, se poate plăti
în mai multe rate, şi atunci se pot adăuga în buget şi pentru anii viitori o anumită
sumă care să se plătescă. Ca să închei vă mai spun un singur lucru; Legea 422
privind consevarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional, spune că
administraţiile în general locale, judeţene, şi aşa mai departe, trebuie să prevadă în
buget sume pentru protecţia patrimoniului. Noi în fiecare an trimitem câte o
scrisoare către consiliile locale, inclusiv către consiliul judeţean, şi din câte ştiu eu
din 2006 de când sunt la Direcţia de Cultură, nici un consiliu local nu a alocat nici
un leu pentru protecţia patrimoniului cultural. Mulţumesc.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule preşedinte, doamnelor şi
domnilor consilieri, Mircea Cancicov este cea mai marcantă personalitate băcăuană
a Partidului Naţional Liberal, deputat liberal în Parlamentul României, membru de
onoare al Academiei Române, un strălucit avocat, şi de mai multe ori ministru de
finanţe al României în mai multe guverne între anii 1936-1939, precum şi un
economist reputat care a reuşit să ridice economia ţării în anul 1938, an care este
considerat şi astăzi un etalon de dezvoltare. Odată cu instaurarea comunismului, în
România începe prigoana personalităţilor care nu împărtăşeau viziunea politică a
ocupanţilor sovietici. Mircea Cancicov a fost arestat la 5 octombrie 1946 şi
condamnat de către Curtea Supremă la 20 de ani temniţă grea pentru crimă de
război şi confiscarea averii. A trecut prin penitenciarele Văcăreşti, Aiud şi
Râmnicu Sărat, unde a decedat în ziua de 25 decembrie 1959. Este de remarcat
faptul că lui Mircea Cancicov nu i s-a putut aduce nici o învinuire personală.
Singura sa vină fiind aceea că a fost membru al Guvernului Antonescu. În mod
fericit ca un arc peste timp, organizaţia PNL Bacău, în baza unui contract de
închiriere îşi stabileşte din anul 1993, sediul în imobilul în care a locuit Mircea
Cancicov botezându-l Casa Liberalilor Băcăuani. Noi liberalii băcăuani, ca
moştenitori spirituali al marelui om politic, liberal Mircea Cancicov, suntem
obligaţi şi interesaţi ca acest monument istoric ce-i păstrează memoria, să rămână
pentru totdeauna casa liberalilor băcăuani. Din aceste motive considerăm că noi
consilierii liberali, ne aflăm într-o situaţie de a avea un interes personal şi de a fi
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într-un conflict de interese. Opinia noastră rezidă din prevederile art. 75 din legea
privind statutul aleşilor locali, care stipulează că aleşii locali, au un interes personal
într-o anumită problemă dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii
publice din care fac parte, ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru
orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de
natura acestuia. Întrucât în materia conflictului de interese art. 46 din Legea 215
interzice consilierilor locali sau judeţeni să ia parte la deliberarea şi adoptarea
hotărârilor în care au interes patrimonial, (privind problema supusă), noi grupul de
consilieri liberali, nu vom participa la deliberarea şi adoptarea acestui proiect de
hotărâre, abţinându-ne de la vot. Prin această declaraţie, considerăm că am
respectat şi art. 77 din Legea privind statutul aleşilor locali care obligă consilierii
judeţeni, să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în
problema respectivă. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Domnule director ştiţi
cumva următoarele instituţii care trebuie să exercite dreptul de preempţiune după
consiliul judeţean care sunt?
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău:
Consiliul Local Bacău..
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Ar fi interesant în şedinţa
consiliului local Bacău cum se va abţine tot consiliul.
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău:
Nu-i obligatoriu ca după ce Consiliul Judeţean Bacău preia casa Cancicov, acolo să
rămână sediul Partidului Naţional Liberal. Aşa că liberalii pot participa liniştiţi la
vot.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Evident că asta cu abţinutul… Dar apare o
problemă, care … sigur nu poţi să dai 450 de mii de euro pe un imobil şi după
aceea să speri că stai în chirie cu 200 de euro pe lună. Nu ştiu care este ordonatorul
acela de credite care îşi poate asuma aşa ceva!? Cumperi imobilul cu 450 de mii de
euro şi după aceea prelungeşti contractul cu 200 de euro pe lună; pentru că pe acel
imobil în ultimii 5 ani s-au încasat chirii adunate, de 15 mii de euro. Deci aici este
o răspundere a celui care…!
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău:
Mai am ceva de adăugat şi după aceea tac. Investiţia în cultură, nu se amortizează
în ani şi nu se socoteşte în bani. Asta este o problemă de viitor. Casa Cancicov este
una din cele mai frumoase case din Bacău şi una din puţinele care au mai rămas.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu am zis că achiziţionăm acel sediu dar nu
poţi să laşi un chiriaş care… nu-i partidul naţional cultural.
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău: Îl
laşi gratuit la cineva. Este o investiţie în cultură nu industria de pantofi sau mai ştiu
eu ce altceva.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sau politică!
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău: În
cultură se lucrează cu unităţi mari de timp şi beneficiile vin după ce noi dispărem.
O să revină la a doua sau a treia generaţie după noi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Asta e. Problema care am ridicat-o eu, este
problema ordonatorilor de credite şi desigur ceilalţi pot avea orice fel de părere.
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♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Mă alătur opiniei care a fost exprimată aici, în
legătură cu abţinerea de la vot pentru această hotărâre. Din considerente de
păstrarea patrimoniului, şi cred că ar onora consiliul judeţean să aibă această casă,
mai ales că eu fac următoarea propunere: În casa Cancicov să fie organizat o
expoziţie permanentă a personalităţilor băcăuane, la care să se adauge şi cetăţenii
declaraţi de către consiliul judeţean, cetăţeni de onoare, şi în acest sens ar deschide
o perspectivă foarte serioasă pentru municipiul Bacău şi un argument pentru
viitoarea lege a regionalizării. Bacăul trebuie să adauge elemente noi, pentru a
putea să susţinem în favoarea Bacăului, o serie de instituţii care vor fi create după
ce se va aproba regionalizarea, şi sunt convins că acest demers se va produce. În
legătură cu valoarea, nu mă pronunţ, nici mai mare, nici mai mică. Eu cred că
poate intra într-o nouă negociere această valoare. De aceea, propun şi susţin aici
demersul făcut de domnul Cimpoieşu, şi ştiu că luptă pentru această treabă şi a
trecut prin multe mişcări politice şi dânsul a rămas,… şi fac şi menţiunea, că este
unul din cei mai mari romancieri băcăuani, care este tradus în străinătate cu
aprecieri foarte mari. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt intervenţii? Înţeleg că nu,
numărăm… Câte voturi ,,nu” numărăm astăzi? Întrebarea mea are sens pentru că
secretarul consiliului judeţean trebuie să ne spună câte voturi trebuie să întrunească
această hotărâre ca să treacă sau să nu treacă. Domnul Fantaza!?
♣ Dl Fantaza Ciprian, director, direcţia juridică: Potrivit legii 215 hotărârile
privind patrimoniul trebuie să îndeplinească 2/3 din numărul consilierilor judeţeni
în funcţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Noi suntem în funcţie astăzi 36.
♣ Dl Fantaza Ciprian, director, Direcţia juridică: Trebuie să avem 24 de
voturi ,,pentru”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: 24. Da. Cine se abţine la acest proiect? Se
supune la vot şi sunt 9 abţineri. Respectiv dl consilier Olteanu Petre Cezar, dl
consilier Olaru Neculai, d-na consilier Mârtz Carmen, dl consilier Pîslaru Marius,
dl consilier Drăgănuţă Constantin, dl consilier Mihilă Petrică, dl consilier Stănică
Marian Ovidiu, Dl consilier Bondor Silviu şi dl consilier Enăşoae Petru.
Cine este pentru aprobarea proiectului? Se supune la vot şi sunt 21 de voturi
,,pentru”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci 21 de voturi pentru neexercitare şi 9
abţineri. Abţinerea nu o putem cataloga în nici un fel. Atunci care sunt paşii
domnul Fantaza?
♣ Dl Fantaza Ciprian, director, Direcţia juridică: Urmează să intrăm cu un
nou proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preepţiune după ce luăm
legătura cu proprietarii oficial, trebuie să ne indice şi să ne trimită contractul de
vânzare-cumpărare sub condiţie suspensivă potrivit codului civil pe care l-au
încheiat cu un terţ vânzător. Deci urmează să intrăm în consiliul judeţean cu un
proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preepţiune dacă ni se trimite
acest document de către proprietari.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. La orice fel de vot legat de acest
obiectiv… ştiţi care este problema? Că nu vom face 2/3 dacă nu ieşiţi din acest
conflict de interese domnilor consilieri!
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♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Da, dar legea ne ţine domnule
preşedinte că este un interes personal.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu ştiu care interes personal vă ţine!?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Aş dori ca domnul secretar al judeţului să ne
lămurească dacă pe motivaţia care a făcut-o colegul meu Olteanu, şi pe ceea ce a
spus domnul Cimpoieşu, dacă suntem sau nu, în conflict de interese. Poate la
şedinţa următoare ne pregătim mai bine.
♣ Dl Fantaza Ciprian, director, Direcţia juridică: Este o decizie personală a
dumneavoastră! Dumneavoastră hotărâţi cum consideraţi.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dumneavoastră, nu-mi puteţi spune dacă eu
consilier PNL, sunt sau nu sunt în conflict de interese?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu cred că vă poate spune dacă sunteţi în
conflict de interese.
♣ Dl Fantaza Ciprian, director, Direcţia juridică: Nu pot să vă spun eu
dumneavoastră….
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Păi pe motivaţia care a făcut-o domnul
Olteanu având în vedere…
♣ Dl Fantaza Ciprian, director, Direcţia juridică: Nu sunt obligat de lege să
dau sfaturi pe aceste speţe.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Atunci noi cum ne lămurim?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Citind, domnule Mihăilă! Citind, gerumziu.
Citind.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Este atât de greu să ne luăm răspunderea?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cum? Dar domnul secretar cum să vă dea
răspunsul la întrebarea asta? Sincer!? V-aţi gândit?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Pentru că este jurist! Şi între noi sunt colegi
care spun că suntem în conflict de interese, alţii spun că nu suntem! Eu cred că un
jurist ar putea să ne lămurească.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Dacă îmi permiteţi, mai citesc încă
odată articolul care reglementează interesul personal. Deci art. 75 spune: aleşii
locali au un interes personal într-o anumită problemă dacă au posibilitatea să
anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un
beneficiu sau un dezavantaj (deci în ambele situaţii) pentru orice persoană fizică
sau juridică cu care au o relaţie de angajament indiferent de natura acestuia.
Deci, noi suntem într-o relaţie de angajament cu PNL organizaţia din care facem
parte, care este la rândul lui chiriaş. Deci, de aici rezidă interesul partidului şi
interesul nostru ca şi membri ai partidului. Cred eu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar cu exercitarea dreptului de preempţiune
sunteţi de acord domnilor consilieri? Vă mai abţineţi la exercitarea dreptului de
preempţiune?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă nu sunt în conflict de interese sunt de
acord să o cumpărăm.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu puteţi fi în conflict. La neexercitare
sunteţi în conflict la exercitare sunteţi în neconflict.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, cred că sunt destul de
clar.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În august o să vă lămurească. Ar trebui să
ştie care este calitatea dumneavoastră acolo, să vă studieze interesele…
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dumneavoastră faceţi proiectul cu dreptul de
preempţiune şi după aceea mai discutăm.
♣ Dl Şendrea Iulian Răzvan, consilier: Din ce s-a înţeles în sală, am dedus
că dacă se achiziţionează această clădire se achiziţionează în scopuri culturale ceea
ce cred că ar scoate din orice conflict de interese, consilierii liberali.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Deci nu anticipăm că ar reveni tot la
dumneavoastră. Că aşa spune în articolul respectiv dacă anticipăm. Dumneavoastră
să înţeleg că aţi anticipat, că va ajunge tot la dumneavoastră sediul acesta?
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Nu, dar suntem siguri că ne aflăm în el
acum.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Bun. Vă reamintesc domnule Mihăilă că
puteţi să iniţiaţi şi dumneavoastră proiecte! Mai ales că… în următoarele zile puteţi
să iniţiaţi orice fel de proiect. Şi doi, cred că nu ar fi rău să ajungă şi pe masa
consiliului local acest proiect. Cred că acolo… sunt şi mai mulţi bani, şi în fine, noi
mai avem cam 6-7 zile pe marginea acestui proiect.
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău:
Domnule preşedinte, deci dacă nu daţi un termen către fostul proprietar se
consideră că răspunsul este neexercitare şi atunci s-a cam pierdut ocazia.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Merge la consiliul local.
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău: Şi
la consiliul local va fi aceeaşi discuţie, liberalii vor spune că intră în conflict de
interese şi casa va rămâne…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ei asta cu conflictul de interese… ştiţi cum
e? nu o apreciază numai dânşii o mai apreciază şi alţii. Că au şi ei avocaţi…Ei asta
cu conflictul de interese nu există dar o s-o aprofundeze după şedinţa de astăzi.
♣ Dl Cimpoieşu Petru, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău:
Dumneavoastră încercaţi să acceleraţi o decizie în acest sens pentru a nu ieşi din
termenul de răspuns pentru că dacă am ieşit din termenul de răspuns proprietarul…
are deja un client, probabil ştiţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule director noi accelerăm conform
legii… şi ca dovadă că am intrat în şedinţă astăzi. O să accelerăm tot conform legii.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, eu promit că voi iniţia
acest proiect dacă şi dumneavoastră promiteţi că şi consilierii PSD vor vota
,,pentru”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Extraordinar! Dar ce sunt eu, sunt păstor?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Sunteţi preşedinte de partid. Eu degeaba îl
iniţiez dacă nu am 2/3, nu?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi iniţiaţi-l şi vedeţi dumneavoastră dacă
faceţi 2/3.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă dumneavoastră îmi promiteţi că vor
vota consilierii dumneavoastră ,,pentru”, eu sigur în cel mai scurt timp îl voi iniţia.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De acord, la pachet cu rezilierea contractului
facem Centru Cultural.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Contractul nu l-aţi făcut cu mine. O să
vedem.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi tot acord este. Deci dacă înţelegeţi să
părăsiţi acest sediu pentru care plătiţi 200 de euro pe lună, pot să vorbesc cu
colegii. Dar aşa dacă dumneavoastră speraţi ca să-l cumpere consiliul judeţean cu
450 de mii de euro şi dumneavoastră să staţi cu 200 de euro pe lună…
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Discutăm domnule preşedinte, discutăm.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mergeţi în Consiliul local şi faceţi din astea.
Ca să ne înţelegem. Asta este. Mergem mai departe. Nu, doamna doctor nu fiţi
mirată! Nu fiţi mirată! O să mergeţi în Consiliul local şi o să-l cumpăraţi cu 500 de
mii de euro şi staţi chiriaşi acolo mai departe. Extraordinar! Le cereţi consilierilor
judeţeni să voteze un proiect, iar dumneavoastră cu proiect pe masă vă abţineţi că
aţi invocat conflict de interese care nu sunteţi. Şi mai sunteţi şi supărată.
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Nu putem relua încă o dată votul?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu ştiu dacă îl putem relua. Doar nu suntem
la piaţă aici. Vreau să demasc aici o atitudine duală. Altceva nimic.
◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind dezlipirea în două
loturi a terenului având număr cadastral şi carte funciară 78934, aflat în domeniul
public al Judeţului Bacău şi administrarea R.A. Aeroportul Internaţional „George
Enescu” Bacău, în vederea definitivării procedurilor legale de concesionare.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului
de execuţie bugetară pe trimestrul II 2015 al Judeţului Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei
Judeţului Bacău către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru
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.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea contractului
de management al d-nei Muraru Gabriela – manager la Biblioteca Judeţeană „C.
Sturdza” 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 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
îi cuvântul doamnei director Bogea Angela pentru a prezenta expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind numirea d-nei Sion Anca în funcţia de manager la
Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău.
♣ D-na Bogea Angela, director execuriv: Ca urmare a încetării contractului
de management de către doamna Muraru Gabriela, s-a purces la scoaterea postului
la concurs. În mapa dumneavostră există procesul verbal final, care este
cuprinzător, aveţi expusă întreaga procedură de concurs, au fost înscrişi 3
candidaţi şi aşa cum se ştie unul trebuie să câştige. A câştigat doamna Anca Sion a
avut proiectul de management cel mai bun, a avut o prestaţie bună la interviu în
sensul că, membrii comisiei au înţeles că este mult mai bine ancorată în realitatea
de la Biblioteca Judeţeană Bacău şi prin urmare a câştigat concursul. Contractul va
fi încheiat pentru 5 ani de zile, cu observaţia că anual va fi evaluată din punct de
vederea a modului în care îşi va desfăşura managementul, şi prin urmare o să
vedem dacă după primul an va răspunde exigenţelor pe care le presupune
activitatea de la Biblioteca judeţeană.
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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei Comisiei Paritare, constituită la nivelul judeţului Bacău în scopul
formulării de propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane
prin curse regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr.160/31.10.2013;
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 şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea
categoriei funcţionale a unui sector din drumul judeţean D.J. 207P (D.N.2) Săuceşti (D.J. 207F) de la km 0+000 la km 2+752 aflat pe teritoriul administrativ
al Comunei Săuceşti;
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 şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la punctul DIVERSE
- Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Judeţului Bacău în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.
pentru şedinţa din data de 14.07.2015.
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 şi se aprobă în
unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie să mai explic puţin această dualitate.
Doamna doctor Mârtz este foarte supărată pe abordarea noastră la proiectul
respectiv. Am să vă dau un exemplu destul de recent din istoria municipiului şi
judeţului, aţi văzut nu mi-am exprimat nici o opinie vis-a-vis de acest subiect cu
propunerea ca acel bloc care este dedicat medicilor de la Spitalul municipal şi de 5
ani este neutilizat, s-a venit cu un proiect de hotărâre în Consiliul Local Bacău
pentru a fi destinat medicilor care lucrează la Spitalul Judeţean de Urgenţă şi
deservesc şi 55% din municipiul Bacău, s-a venit cu un proiect de hotărâre, s-a
explicat că este ilegal, în fine nu a trecut de majoritatea PNL din Consiliu local. Mă
întreb, dacă Consiliul judeţean în speţă 19-20 de consilieri judeţeni în 2006 sau
2007 nu ar fi dat gratuit terenul pentru Spitalul municipal şi ar fi gândit aşa cum
gândesc aceşti consilieri să ţină acel bloc închis aşteptând ziua când va fi inaugurat
Spitalul municipal şi mai important aşteptând ziua când vor veni medici la Spitalul
municipal, mi se pare un politicianism dus dincolo de extreme. Da? Asta se
întâmplă şi în această speţă, doamna consilier! Într-un fel sunteţi din acelaşi partid,
într-un fel acţionaţi în Consiliul local, în alt fel acţionaţi în Consiliul judeţean. Vă
reamintesc, Spitalul municipal, s-a ridicat pe un teren al Consiliului judeţean cu
majoritate PSD la momentul 2006-2007. Da? Şi acum o majoritate PNL la un
proiect de hotărâre de ultra bun simţ repet, prin care medici tineri, (că doar acest
caz a apărut ca urmare a unor medici care vin din Bucureşti, din Iaşi să presteze în
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Spitalul Judeţean Bacău), şi dincolo de faptul că cei de la Serviciul de asistenţă
socială, îi plimbă pe drumuri cu fel de fel de hârtii şi ar fi interesant să staţi de
vorbă cu acei medici cam cum a curs corespondenţa între dânşii şi Serviciul de
asistenţă socială, să vedeţi ce argumente li se dădeau, care mai de care mai hilare,
iar acum când se vine cu un proiect de hotărâre care să completeze, să permită şi
accesul celor care muncesc pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă în cartea de
muncă, dar în termeni reali şi în mod faptic, tratează şi cetăţenii municipilui Bacău
inclusiv pe cei din această sală. Şi acolo ba este ilegal proiectul, ba nu ştiu ce
majoritate funcţionează, ba nu ştiu ce proiect o să construim noi. Aştept acel
proiect, dar vedeţi că într-un fel vorbiţi în Consiliul local, în alt fel vorbiţi în
Consiliul judeţean, lucru care nu se întâmplă în partea astalaltă.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Domnule preşedinte, din tot ce aţi spus
dumneavoastră trag concluzia că este ca o pedeapsă pe care o aplicaţi Partidului
Naţional Liberal, şi nu are legătură din punctul meu de vedere cu cumpărarea
acestei case, care aparţine patrimoniului şi care are altă semnificaţie. Cu chestia
aceasta de care spuneţi dumneavoastră acum cu medicii şi locuinţele, nu văd nici o
legătură. Dacă vă raportaţi numai la faptul că şi unii şi alţii suntem liberali, atunci
înseamnă că nu sunteţi obiectiv şi eu aveam cu totul o altă impresie în ceea ce vă
priveşte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna consilier, sunteţi consilier judeţean,
cunoaşteţi bine sistemul medical, aveţi o voce puternică şi în Consiliul judeţean şi
în interiorul partidului. Vi se pare firească această abordare din interiorul
consiliului local?, să ţii un bloc nefolosit 5 ani şi încă vreun an, doi, trei, de acum
în acolo?! Pentru că nu ştim nici când se inaugurează spitalul municipal, nici când
vor veni medicii la Spitalul municipal.
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Domnule preşedinte, eu pot să vă spun un
singur lucru: că noi putem relua acest subiect în interiorul Partidului Naţional
Liberal. Îl putem relua. Dar vă rugăm şi pe dumneavoastră dacă tot le legaţi unele
de altele, mă rog, vă raportaţi la atitudinea membrilor Partidului Naţional Liberal,
noi putem relua acest subiect şi vă rugăm şi pe dumneavoastră să vă gândiţi bine.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Reluaţi-l şi gândiţi-vă la medicii tineri
care vin din Bucureşti, sau din Iaşi, să presteze la Spitalul Judeţean de Urgenţă şi
poate îi ajutaţi cu spaţiul locativ. Asta este ţinta acestui proiect din Consiliul local.
Ele aparent nu au legătură aceste proiecte, dar în atitudine au o mare legătură.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Dacă îmi permiteţi domnule preşedinte,
văd că s-a lăsat să se înţeleagă că datorită poziţiei noastre nu s-a putut lua decizia
care se dorea pentru neexercitarea dreptului de preempţiune. Mie mi se pare că
rezultatul este acelaşi. Chiar dacă se vota de către noi, casa nu rămânea Consiliului
judeţean iar dumneavoastră dacă aţi votat ,,pentru”, iarăşi nu s-au îndeplinit
condiţiile de 2/3. Interesul personal mi se pare evident. Dacă se cumpăra casa de
către Consiliul judeţean, se exercita dreptul de preempţiune şi se cumpăra casa şi
pierdeam calitatea de chiriaş, era un dezavantaj, aşa cum spune şi legea. Dacă nu se
cumpăra casa şi rămâneam acolo, era un avantaj. Deci, noi oricum eram obligaţi să
nu votăm. Interesul personal era evident. Sigur noi ne dorim ca această casă să
rămână ca un monument istoric. Ne dorim să fie cumpărată. Dacă nu ne-ar fi ţinut
legea, am fi votat pentru cumpărarea ei, chiar dacă eram chiriaşi sau nu eram
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chiriaşi. Noi vrem ca memoria lui Cancicov să fie păstrată încontinuare. Acesta
este cel mai important lucru. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: A spus domnul consilier Mihăilă aici de un
acord politic. Foarte bine. Deci reziliaţi contractul creaţi condiţiile să cumpere
Consiliul judeţean adică 2/3 să cumpere această clădire, o dăm Direcţiei Judeţene
de Cultură, face Centru Cultural şi nu mai avem nici conflicte de ordin personal, nu
mai vine nici privatul, nu mai vine nimeni. Se face un Centru Cultural, aşa cum a
spus domnul Enăşoae în linii mari.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Ideea este interesantă şi o vom dezbate
în cadrul partidului.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog să o dezbateţi cu celeritate şi
accelerat dacă se poate acest lucru, pentru că s-a întors clepsidra. Acord oricând.
Reziliaţi contractul, eliberaţi sediul, vă duceţi lângă colegii democrat liberali şi
dăm clădirea pentru Centru Cultural. Nu dăm 450 de mii de euro ca să vă luăm
chirie 200 de euro pe lună.
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Domnule preşedinte, cred că se insistă prea
mult pe dorinţa, pe proiectul liberalilor de a rămâne în clădirea aceea. Haideţi să…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Contra a 450 de mii de euro, nu domnule
consilier!
♣ Dl Olaru Neculai, consilier: Numai puţin!. Probabil că dacă ne-aţi fi
întrebat, probabil că răspunsul ar fi fost nu. Pentru că toată lumea conştientizează
că PNL-ul, nu mai poate să rămână în clădirea aceea. Iar vis-a-vis de rezilierea
contractului… este o idee care forţează lucrurile dacă cereţi liberalilor să rezilieze
contractul. Lăsaţi lucrurile să meargă în sensul pe care îl doreşte toată lumea.
Adică cumpăraţi clădirea respectivă, şi după aceea reziliaţi contractul cu PNL-ul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu aveţi tăria să o faceţi înainte! Bine nu…
E treaba dumneavoastră. Trebuie votul domnule consilier! şi trebuie să ieşiţi din
această zonă de ambiguitate!, asta nu înţelegeţi dumneavoastră şi nici ceilalţi
colegi. Ieşiţi din această zonă. În primul rând luaţi-vă cunoştiinţa juridică, astfel
încât să puteţi vota pe acest proiect! Pentru că deocamdată nu puteţi vota acest
proiect observ. Vă daţi în spatele conflictului de interese personal. Asta este prima
problemă şi după aceea mergem mai departe sigur. Mulţumesc frumos.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 13.07.2015,
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit,
Consilier Nicoleta Ciulină
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