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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi 22  FEBRUARIE  2012, 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.29 din 17.02.2012  a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău  
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 36, absentând motivat 
domnul consilier Şerban Liviu-Tiberiu. 

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Dragoş Benea. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri,  bine aţi 

venit  la  şedinţa ordinară  a Consiliului judeţean din luna februarie. O şedinţă care în mod 
normal ar fi trebuit să se desfăşoare ieri, dar care din motive ce ţin de administrarea 
judeţului se desfăşoară astăzi, şi am să vă explic imediat de ce. Ne-am fi dorit ieri să se 
desfăşoare şedinţa şi de ce se desfăşoară astăzi,  am să vă propun o nouă ordine de zi, nu 
cu puncte  suplimentare  la ordinea  de zi, ci o cu schimbare a ordinii, în care sunt adoptate  
proiectele de hotărâre. Mi-aş fi dorit să se desfăşoare şedinţa ieri întrucât vedeţi la punctul 
încă punctul 9 de pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de 
„Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” şi acordarea Premiului de excelenţă pictorului 
Ilie Boca. 21 februarie este o zi importantă pentru dânsul şi probabil şi pentru noi cetăţenii 
judeţului Bacău. Este ziua în care dânsul aniversează împlinirea vârstei de 75 de ani, şi ne-
am fi dorit ca această şedinţă să se desfăşoare în data de 21 februarie. Nu s-a putut pe data 
de 21 întrucât Guvernul României a luat o decizie legat de distribuirea unor sume de bani 
în judeţul Bacău, pentru ajutorarea unor comunităţi  afectate de fenomenele meteo, 
produse în luna ianuarie-februarie în judeţul Bacău. Întrucât până marţi nu aveam toate 
elementele şi toate datele, toate cifrele necesare pentru abordarea acestui subiect 
important, şedinţa s-a dorit a fi astăzi miercuri 22 februarie. De aceea vă propun o nouă 
ordine de zi. 

   
1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului 

Bacău” şi acordarea Premiului de excelenţă pictorului Ilie Boca;  
Iniţiator: dl.Dumitru Brăneanu – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă scriitorului Calistrat 

Costin; 
Iniţiator: dl.Dumitru Brăneanu – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 

  
3.  Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31.01.2012; 

 
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea  unor sume din fondul de rezervă bugetară al 

Consiliului Judeţean Bacău;  
Iniţiator: dl. Dragoş  Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul  
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide  în judeţul Bacău”;  

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

6. Proiect de hotărâre privind luarea în administrare a unor terenuri pentru construcţia  
unor obiective aferente proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor 
solide  în judeţul Bacău”; 

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

7. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de SC Grup 
Atyc SRL Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean 
Bacău nr.160/2011 privind aprobarea retragerii licenţei de traseu operatorului de 
transport S.C. GRUP ATYC S.R.L. Targoviste, jud. Damboviţa - deservent al 
traseului judeţean nr.60 N.Balcescu - Bacău, cuprins in Programul de transport 
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008 - 30 
aprilie 2013; 

Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanţarea 
serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a         
persoanelor adulte cu handicap, precum şi a contribuţiei consiliilor locale la 
finanţarea acestor servicii;  

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la unele 
instituţii publice de cultura şi servicii publice aflate sub autoritatea Consiliul 
Judeţean Bacău;  

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii personalului nedidactic din unităţile 
de învăţământ special şi special integrat din judeţul Bacău;  

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

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Bacău nr.101/2010 cu privire la proiectul „Reabilitarea drumului judeţean 
252, Huruieşti – Găiceana – Parincea – Bibireşti – Buhoci, km 75+300 – 130+100, 
judeţul Bacău”, cod SMIS 1012; 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi 
nonprofit de interes public judeţean; 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Ansamblu monumental - Aleea 
Domnitorilor,  amplasat în parcul central din Oraşul Cricova, Municipiul Chişinău, 
Republica Moldova”;  

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



 3

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu 
autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru 
situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor şi activităţilor cu care va fi 
implicat Consiliul Judeţean Bacău în implementarea acestuia;  

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pentru  
patru trasee judeţene; 

Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Comuna Tamaşi 
în vederea realizării în comun a obiectivului „Variantă de traversare a râului Siret 
între D.J. 252 B şi drumuri locale Sat Furnicari, comuna Tamaşi, jud. Bacău”; 

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

17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către judeţul 
Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcţii şi teren situat în 
municipiul Bacău, str.Mihail Kogălniceanu nr.12, jud. Bacău; 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2012 al operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;  

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

19. Diverse. 
- Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău şi 

cu Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit Oneşti în vederea cofinanţării 
proiectului “RALIUL MOLDOVEI-BACĂU 2012”. 

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

            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. 

  
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de 
„Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” şi acordarea Premiului de excelenţă pictorului 
Ilie Boca; 
  

Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Stimaţi colegi, maestre, mă bucur că am ocazia şi 

prilejul la un moment deosebit pentru mine ca persoană, în mod deosebit pentru 
dumneavoastră şi nu numai, chiar şi pentru cei prezenţi în sală, şi chiar şi pentru cetăţenii 
municipiului, judeţului Bacău. Maestrul Ilie Boca, pe lângă preocuparea sa artistică la 
nivel înalt, el a fost şi este şi cred că va fi şi de aici încolo de la vârsta de 75 de ani un 
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mare om, un mare şlefuitor de talente. Nu pot să uit că  atât în calitate de preşedinte a 
filialei UAP Bacău de-a lungul multor ani, el a pregătit în jurul lui mulţi tineri şi pictori de 
mare valoare. La Bacău după câte ştiu eu, era un adevărat centru naţional de pregătire a 
talentelor. Deci spuneam că mă bucur că am această ocazie şi vă transmit multă, multă 
sănătate, la mulţi ani şi sunt întru totul şi sufleteşte de acord cu propunerea făcută de către 
preşedintele Consiliului judeţean de a fi cetăţean de onoare al judeţului Bacău şi al nostru 
al tuturor. Încă odată la mulţi ani maestre şi vă dorim multă, multă sănătate.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă nu mai sunt intervenţii, în aplauzele 
dumneavoastră am să-l rog pe maestrul Ilie Boca să vină în faţă, să-i putem conferi titlul 
de cetăţean de onoare al judeţului. Aceasta este diploma, monumentul de sare simbol al 
judeţului Bacău, îl oferim fiecărui cetăţean de onoare al judeţului Bacău, este o lucrare a 
sculptorului Alexandru Ghilduş muntele de sare în formă stilizată şi se conferă doar 
cetăţenilor de onoare a judeţului Bacău şi un buchet de flori din partea tuturor pentru ziua 
de ieri.  

♣ Dl Ilie Boca, pictor: Mulţumesc, mulţumesc mult. Domnule preşedinte, doamnelor 
şi domnilor, sigur că sunt emoţionat şi bucuros că, concetăţenii mei mă apreciază şi îmi 
acordă distincţii. Cred că aceasta ne va aduce pe viitor mai aproape şi vom putea să 
colaborăm în acţiuni culturale importante pe care Bacăul, judeţul le aşteaptă. Mă gândesc 
doar la pomenirea unor înaintaşi ai noştri  care au fost remarcabili şi pe care pe unii i-am şi 
uitat. Să ne gândim la Vermond care a fost o familie prestigioasă şi fratele Vermond, a fost 
un savant care şi-a încheiat cariera la Paris şi sora lor mare actriţă care a ajuns tot la Paris, 
şi pe care noi o pomenim adesea în cultura românească. Vermond fiind unul din artiştii 
trecut în toate dicţionarele de artă românească. În casa părintească l-au găzduit şi pe 
Nicolae Grigorescu când s-a deplasat în această zonă. Al doilea ar fi un artist care s-a 
remarcat în Europa, a expus alături de mari artişti din Europa şi şi-a sfârşit viaţa în Statele 
Unite într-un oraş în care există un colegiu care îi poartă numele şi unde există cea mai 
importantă colecţie de artă al operei domniei sale. Dânsul se numeşte Beriea, l-a avut ca 
prim profesor de desen pe Bacovia, pomeneşte de lucrul acesta în catalogul care l-a făcut 
la o expoziţie din Statele Unite, şi casa a avut-o pe locul unde este acum actualul Ateneu. 
Taică-su fiind avocat. Al treilea ar fi Nicu Enea care a început să-şi revină în cotele 
galeriilor de artă care a trecut prin momentul când comuniştii erau la putere, să facă chiar 
şi închisoare pentru că a fost apreciat de curtea regală şi trimis chiar la curtea regală din 
Iugoslavia ca artist invitat. Şi ar mai fi George Apostu al cărui nume este dat şi centrului 
George Apostu, şi liceului de Artă, care s-a stins la Paris destul de tânăr. Aceştia ar fi 
artiştii pentru care ar trebui să facem mai mult, noi comunitatea băcăuană. Şi mă gândesc 
ca pentru viitor ar fi foarte important dezvoltarea unui învăţământ, a  unor secţii de artă la 
Universitatea din Bacău. Sunt secţii care ar mişca puţin, dacă vreţi şi zona necesară pentru 
turism, cum ar fi artizanatul şi galerii de artă, magazine de artă. Acolo ar putea să fie secţie 
de învăţământ economic, combinate cu descifrarea convenţiilor artistice în artele vizuale, 
istoria artelor, estetică şi multe alte secţii, începând cu o secţie foto film foarte necesară, ar 
îmbunătăţi tipăriturile zonei noastre, printre artişti calificaţi în aceste profesii. Să ne 
gândim şi la ceramica de Cucuteni, ceramica dacică care ar putea fi pusă în valoare prin 
copiere a unor artişti ceramişti, şi multe alte s-ar putea face. Sigur că este timp să ne 
sfătuim şi să putem să dezvoltăm nişte lucruri care să  facă din Bacău un centru cultural. 
Eu vă mulţumesc foarte mult pentru apreciere şi vă doresc viaţă  bună, şi tot ce vă doriţi. 
Mulţumesc. 
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Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 
şi se aprobă în unanimitate.   

     
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă scriitorului 
Calistrat Costin; 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Moment iarăşi plăcut, cei doi titani ai artei dacă îmi 

este permis, (văd aici foarte mulţi colegi de limba şi literatura română în dreapta, invitaţi, 
doresc probabil să fie prezenţi aici la acest eveniment deosebit pentru cei doi cetăţeni ai 
judeţului Bacău). Deci şi domnul Calistrat Costin, îl cunosc de zeci de ani, îl cunosc încă 
din tinereţe dacă îmi este permis, îl cunosc nu numai ca persoană fizică şi deşi nu am 
înclinaţii literare, dar cât de cât mi-a plăcut partea scrisă, să citesc mai ales din poeziile 
domniei sale, unde în vârful peniţei aşternut pe hârtie s-a văzut ca în fiecare profesie 
practicată în judeţul Bacău şi nu numai. Atât sub aspect pozitiv zic eu, cât şi sub formă de 
critică dacă este bine zis, omul Calistrat Costin, după cum spuneam şi de maestrul Ilie 
Boca, a fost şi este un şlefuitor  de talente, de formare chiar de scriitori şi nu numai poeţi. 
Am în memorie un elev astăzi în clasa XII-a la noi la o clasă de real, unde a fost îndrumat 
(el se află pare-mi-se la al-III-lea volum deci vă daţi seama la 19 ani care îi are acum la al 
III-lea volum scos tipărit) şi a fost îndrumat în de-aproape de către maestrul şi omul 
Calistrat Costin.  Deci nu pot să-l uit, de altfel şi referatul prezentat de către domnul 
vicepreşedinte, arăta aici evoluţiile sale manageriale de-a lungul timpului şi îl cunosc ca 
director la cele două teatre de bază, „Teatrul de Animaţie” şi „Teatrul Bacovia”, unde de 
fiecare dată atât în calitate de cetăţean, colaborator, fie când eram la şcoală, organizam 
diferite spectacole în colaborare, fie modul în care discuta cu artiştii şi chiar cum se 
gândea la pregătirea unei piese în scenă, el îşi găsea de fiecare dată pe lângă acea sobritate, 
şi acea poantă, un cuvânt care te mobiliza.  Mă bucur că am ocazia să particip şi să spun 
câteva cuvinte despre omul Clistrat Costin. Încă odată şi dumneavoastră,vă doresc la mulţi 
ani şi să mai avem astfel de ocazii atât la persoana dumneavoastră, cât şi alţi cetăţeni ai 
municipiului, judeţului Bacău. 

♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Da. Mulţumim domnului consilier Cautiş. 
Aş mai adăuga, că recent domnul Calistrat Costin a împlinit o frumoasă vârstă a trecut în 
zona septuagenarilor şi este născut în aceeaşi zi cu Caragiale, poate de aici şi spiritul 
acesta a lui Caragiale care se regăseşte în opera domniei sale.  

 
 Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate. 
 

Se înmânează diploma de excelenţă domnului Calistrat Costin. 
 
♣ Dl Calistrat Costin, scriitor: Mulţumesc foarte mult. Presupun că se cuvine să 

spun şi eu câteva cuvinte: (Domnul profesor Cautiş vă rog să mă iertaţi că din cauza presei 
nu v-am văzut expresia feţei. Presa este obstacolul, şi care ne marchează). Sunt foarte 
multe lucruri de spus, mă simt onorat, suntem  mai multe generaţii de oameni aici. Eu mă 
simţeam mult mai bine când eram sexi genar? Acum sunt septuagenar. Mulţumesc mult 
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profesorilor Gheoghe Neagu şi Grigore Codrescu care au scos un albumaş vis-a-vis de 
septuagenara mea fiinţare pe pământ.  Văd multă lume, şi cred că am numai prieteni aici 
dacă este vreun duşman vă rog… după aceea. Sigur că am lucrat în teatru, am lucrat în 
presă, am lucrat în multe, şi  nu aş vrea să abuzez de răbdarea dumneavoastră şi v-aş citi 
un text mic dintr-o ultimă carte prilejuită de această vârstă rotundă, adică atât de rotundă 
că o poţi da de-a dura. Am pornit de la observaţia unui spaniol care spunea:  

Toată demnitatea omului stă în cugetare.  
Vorbă mare…  
Cu demnitatea pământenilor lucrurile  
sunt ceva mai complicate, 
că unde-s mulţi, ea, demnitatea nu creşte, 
plus că-i  o criză câinoasă de mâini curate! 
Omul “la plural” e alt ceva- cineva decât  
insul bolind în amara lui singurătate. 
„A gândi înseamnă a căuta nod în papură”. 
N-ai zis-o rău ombre. 
Atâta doar că prin unele locuri din capătul ista de Europă, 
a gândi vine să însemne a căuta papură în noduri! 
Mai bine nu gândeşti, că multă cugetare 
Conduce la decapitare, ceea ce influenţează  
Negativ specificul raţional (gata cu ăla 
 „naţional” că nu prea merge la export…). 
Încă o dată vă mulţumesc domnule preşedinte, noi care ne îndeletnicim cu cuvântul, 

cuvintele le mai întoarcem. Pictorii,…mă rog culoarea e culoare. Vorba-i vorbă. Încă odată 
vă mulţumesc.   

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Le mulţumim şi noi celor doi, maestrului Ilie Boca 
şi domnului Calistrat Costin, le mulţumim şi pentru prezenţa la şedinţă şi pentru ceea ce 
fac zi de zi şi pentru prestigiul judeţului Bacău şi de ce nu chiar  prestigiul României. Spun 
încă odată că mi-aş fi dorit ca această şedinţă să rămână în istorie şi în memoria noastră, ca 
şedinţă în care am decernat titlul de cetăţean de onoare maestrului Ilie Boca, dar cotidianul 
sunt convins că va acoperi dorinţa mea. Cotidianul pe care îl traversăm. Vă propun să 
intrăm la  punctul 3 din ordinea de zi.   
 

◄Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : Aprobarea procesului verbal al şedinţei  
ordinare din data de 31.01.2012 şi se dă cuvântul  doamnei  secretar  al judeţului Zară Elena 
Cătălina. 

 
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor art.42 

alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre 
aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus 
menţionate, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Judeţean Bacău din data de  31.01.2012. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
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Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul  de  hotărâre  privind  repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară al Consiliului Judeţean Bacău; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Acest proiect o să-l discutăm mai în extenso pentru 

că vă spuneam de o hotărâre de guvern adoptată pe 21 februarie, Hotărârea de Guvern nr. 
85 privind  alocarea unor  sume din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2012,  pentru înlăturarea efectelor calamităţilor  naturale, 
produse de căderile masive de zăpadă şi viscol în unele judeţe ale ţării şi aveţi o listă cu 15 
judeţe ale ţării printre care din păcate figurează şi judeţul Bacău. De ce are legătură cu 
punctul 4? Pentru că la punctul 4 noi avem din fondul de rezervă două propuneri. Unu, de 
a ajuta consiliul local Odobeşti, un consiliu local o primărie implicată în implementarea 
unui proiect măsura 3.2.2. prin repartizarea sumei de 150 mii lei care să fie adresată strict 
pentru proiectul pe măsura 3.2.2. din comuna Odobeşti, şi anume modernizare drumuri în 
satele  Odobeşti, Tisa Silvestri, Centrul de Servicii pentru Copil şi Familie Afterschool  sat 
Odobeşti, comuna Odobeşti şi dotare Centru de Promovare a Tradiţiilor Locale Odobeşti. 
Având în vedere că vorbim de un proiect european de aproape 2 milioane şi jumătate de 
euro în comuna Odobeşti, efortul nostru este unul necesar şi important şi îl vom asigura şi 
la alte consilii locale, care vor avea asemenea probleme în implementarea proiectelor 
europene sau a proiectelor de pe măsura 3.2.2. Aici vorbim de sume alocate pentru 
comisioane  la împrumutul pe  care îl are consiliul local Odobeşti,  şi pentru dotări aferente 
Centrului Afterschool. Cu alte cuvinte nu vom periclita  noi consiliul judeţean ci 
dimpotrivă, vom ajuta toate acele consilii locale care repet, sunt implicate în 
implementarea de fonduri europene. O altă alocare este o alocare de care la un moment dat 
am beneficiat şi noi judeţul Bacău, este o alocare către fraţii noştri, mi-aş permite să spun 
din judeţul Vrancea, care au fost puternic afectaţi de ninsori. De ce spun că am avut şi noi 
parte pentru că, după cum bine ştiţi din 2004 încoace judeţul Bacău, doar în 2009 şi în 
2006 nu a avut probleme cu calamităţile naturale. În 2004 au fost inundaţii, în 2005 au fost 
inundaţii, în 2007 au fost inundaţii, în 2008 au fost inundaţii, în 2010 au fost inundaţii au 
fost ani  în care judeţul Bacău practic s-a luptat cu natura. Astăzi după aproape 3 
săptămâni cu fel de fel de probleme în fel de fel de judeţe de pe teritoriul României noi 
Consiliul Judeţean Bacău ca urmare a unei solicitări venite de la Consiliul Judeţean 
Vrancea avem posibilitatea să facem acest gest de solidaritate şi de alocare a unei sume de 
100 mii ron pentru ajutorarea cetăţenilor din judeţul Vrancea. Vă reamintesc că în 2010 
noi Consiliul Judeţean Bacău , am primit de la Consiliul Judeţean Dolj o sumă similară şi 
nu cred că trebuie să vă reamintesc, sau să vă spun că oricând se poate întâmpla reciproca. 
În orice iarnă putem păţi şi noi acelaşi lucru ce s-a întâmplat în judeţul Vrancea şi sigur că 
vom avea şi noi nevoie  de solidaritate. Noi am beneficiat de solidaritate din partea 
anumitor judeţe din 2004 încoace atunci când am avut probleme. Acestea sunt motivaţiile 
pentru cele două alocări iniţiale, 150 de mii ron pentru Consiliul Local Odobeşti, deci 
pentru fonduri europene şi o sută mii  ron pentru judeţul Vrancea, bani din fondul de 
rezervă. Nu întâmplător v-am trimis la toţi consilierii înainte cu câteva minute de  
începerea şedinţei, pentru că şi nouă ne-au parvenit documentele în această dimineaţă, 
sumele care au fost alocate celorlalte judeţe şi judeţului Bacău. Şi după cum constataţi, 
doar judeţul Bacău, judeţul Constanţa şi judeţul Prahova nu au beneficiat de sume pentru 
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drumuri judeţene. Deci în judeţul Bacău a nins şi au fost probleme cu dezăpezirile doar în 
44 de localităţi pe care le aveţi copiate din hotărârea de Guvern. Nu cred că putem rămâne 
insensibili la această jignire adusă de Guvernul României pentru că şi eu şi domnul 
vicepreşedinte  Brăneanu, şi domnul director de la Serviciul Judeţean de Drumuri, ne-am 
propus pe toată această perioadă, cât judeţul Bacău a fost şi el afectat de ninsori chiar dacă 
nu a fost afectat ca Vrancea, sau Buzău, sau Ialomiţa ne-am propus să participăm la toate 
şedinţele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi să ne facem treaba aşa cum ştim 
mai bine fără să ţinem prima pagină a ziarelor şi fără să facem din acest eveniment un 
prilej de a ne evidenţia mediatic. Nu aţi văzut pe nici unul din cei trei pe  care i-am 
pomenit mai înainte, scălămbăindu-se pe la televizor cu ocazia ninsorilor în judeţul Bacău. 
Ne-am făcut treaba în judeţul Bacău pe drumuri judeţene, pe alocuri şi pe drumuri 
comunale, nu au fost probleme majore, nu au fost incidente  majore, s-au deszăpezit în 
maxim 24 sau 48 de ore, s-au deblocat drumurile judeţene care au fost blocate momentan. 
Deci în principiu eu mă declar mulţumit de ceea ce am făcut noi Consiliul judeţean, la 
această operaţiune de deszăpezire în judeţul Bacău. Şi vă spun sincer că şi acum, consider 
că nu am greşit adoptând această strategie de a nu ţine prima pagină a ziarelor, dar din 
păcate, această  hotărâre de guvern ne pune în situaţia de a face un bilanţ al acestor 
deszăpeziri, şi de a lua o poziţie fermă şi clară vis-a-vis de modul cum înţelege Guvernul 
României, prefectul judeţului, ministrul administraţiei şi internelor să trateze cetăţenii 
judeţului Bacău.  Nu cred că în judeţele Bacău, Constanţa şi Prahova, nu au fost probleme 
pe drumuri judeţene, vreau să vă spun că suma pe care am solicitat-o la Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  a fost una extrem de modestă, de aproximativ 5 
miliarde de lei vechi. Dar mai este şi problema acestor alocări către consiliile locale vedeţi 
că doar 44 de consilii locale au avut probleme cu zăpada  iar restul până la 93 aproximativ 
49 de consilii locale începând cu municipiul Bacău şi terminând cu Palanca dacă doriţi, nu 
au avut probleme cu zăpada, din perspectiva prefectului, a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă sau a Guvernului României. Este incalificabil faptul că aceste sume nu 
s-au discutat în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Şi cred că este şi nelegal. 
Această Hotărâre de Guvern de distribuire a acestor sume, ar fi trebuit să aibă la bază o 
propunere din partea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aşa cum s-a 
întâmplat în fiecare an din 2004 încoace, mai puţin inundaţiile din 2010 când prefect era 
domnul Olaru şi acelaşi lucru s-a întâmplat, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
nu a fost convocat şi consultat în repartizarea unor sume venite către judeţul Bacău. Am 
făcut o adresă scrisă către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă să ne avanseze în 
termen foarte rapid, toate procesele verbale ale şedinţelor de la Comitetul  Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă, desfăşurate din 25 ianuarie până astăzi, să vedem, poate a existat o 
asemenea discuţie şi nu a participat preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului judeţean. 
Deşi, repet, am participat la toate şedinţele la care am fost convocaţi şi avem şi calitatea de 
vicepreşedinţi ai Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Am solicitat aceste 
procese verbale astfel încât demersul nostru pe care îl facem astăzi, să nu rămână singular 
ci să fie urmat şi de alte solicitări, dacă constatăm cumva că a existat o adresă din partea 
prefectului către guvern fără a fi discutată în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă. Există posibilitatea, eu nu pot să ştiu ce adrese, ce comunicări scrise sau verbale 
există între prefectul judeţului şi guvernul României, există posibilitatea să existe o 
asemenea hârtie, dar la toate şedinţele la care noi am participat, la Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, nu s-a discutat niciodată o asemenea problemă;  propuneri de 
alocări de sume de la Guvern  pentru judeţul Bacău. Şi dacă cumva s-a făcut o adresă din 
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partea prefectului către guvern precizându-se că s-a discutat acest lucru în Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă atunci vorbim de fals în acte. Şi de aceea vreau să 
culeg toate datele necesare pentru un asemenea demers pentru că nu voi lăsa aici demersul 
dacă s-a întâmplat ceea ce bănuiesc eu că s-a întâmplat. Nu mai departe vă rog să citiţi 
declaraţiile publice ale prefectului judeţului Bacău, vis-a-vis de cum se fac alocările în 
acest judeţ. Pe de o parte constatăm că dânsul habar nu are de ce conţine textul hotărârii de 
guvern, şi spune că vom discuta în ziarul de astăzi. Dânsul spune că vom discuta în 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă repartizarea sumelor şi vom avea criteriile, 
legate de suprafaţă, legate de sumele care au fost alocate la aprobarea bugetului 
Consiliului judeţean. De când şi până când reglezi aprobarea bugetului Consiliului 
Judeţean cu alocări la deszăpezire?! Vreau să văd şi eu unde este precizat un asemenea 
criteriu? Dânsul habar nu are pentru că în textul hotărârii de guvern spune clar că prefectul  
răspunde doar de urmărirea cheltuirii acestor bani. Dar dânsul astăzi îşi imaginează că va 
discuta în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă repartizarea acestor sume. Şi pe 
cale de consecinţă vă propun trei linii de acţiune din partea Consiliului judeţean şi am să le 
citesc. Am avut foarte puţin timp la dispoziţie să le redactăm. În primul rând vom ataca în 
contencios în parte, repet în parte, doar anexa  judeţului Bacău, pentru că se poate din 
punct de vedere juridic face acest lucru în contenciosul administrativ a Hotărârii de 
Guvern nr. 85 din 21.02.2012 repet, cu strictă referire la sumele  alocate pentru judeţul 
Bacău. Deci nu Hotărârea de Guvern integrală, ci doar în parte pentru judeţul Bacău.  
Consiliul Judeţean Bacău va retrage de îndată acest demers de îndată ce această distribuire 
de sume vor fi discutate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aşa cum prevede 
legea şi aşa cum este normal şi va mai fi înaintată guvernului. Deci eu nu vreau, şi noi nu 
vrem decât ca această repartiţie să fie discutată acolo unde spune legea, în Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Lucru care nu s-a întâmplat şi repet, vom ataca în 
contencios în parte Hotărârea de Guvern 85/21.02.2012. Acest procedeu de a discuta 
repartiţia în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă vă reamintesc, a fost utilizat şi 
în perioada 2004-2008. Având în vedere principiile pe care cabinetul Ungureanu le-a 
invocat în momentul în care a fost instalat în parlament pe data de 9 februarie 2012 
solicităm primul lucru, solicităm primului ministru domnului Mihai Răzvan Ungureanu, 
analizarea obiectivă şi transparentă a modului în care prefectul judeţului Bacău domnul 
Constatin Scripăţ în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă a gestionat propunerea a două  alocări de sume pentru judeţul Bacău şi solicităm 
tuturor parlamentarilor de Bacău, indiferent de culoarea politică, interpelarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor referitor la criteriile de alocare a sumelor prevăzute în 
HG.85/21.02.2012 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor  naturale produse de căderile 
masive de zăpadă şi viscol în unele judeţe ale ţării. Având în vedere principiile cu care a 
venit acest guvern în parlament pe data de 9 februarie şi având în vedere toate îndemnurile 
la colaborare venite din partea ministrului Administraţiei şi Internelor în fel de fel de 
video-conferinţe derulate în perioada 25 ianuarie-14 februarie, colaborare între prefect şi 
Consiliul judeţean, colaborare în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, dar vedeţi 
cum se petrece colaborarea în judeţul Bacău. Şi ce este mai important, că facem aceste 
solicitări nu din motive strict financiare aşa cum ar fi tentaţi mulţi să creadă, pentru că vă 
reamintesc astăzi, Consiliul judeţean va aproba alocarea unui miliard pentru judeţul 
Vrancea, ci facem aceste solicitări întrucât cetăţenii municipiului Bacău fie că sunt din 
Bacău, fie că sunt din celelalte unităţi administrative a judeţului Bacău nu sunt bătaia de 
joc al tandemului Scripăţ - Berca sau mai rău al Guvernului României. Şi mai spun un  
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lucru: că dacă aceste sume vor fi blocate în instanţă, cei 44 de primari care au primit sau ar 
urma să primească 300 de milioane de lei vor primi aceste sume, dacă  Hotărârea de 
Guvern se blochează în instanţă, vorbim de aceste sume din fondul de rezervă al 
Consiliului judeţean. Voi veni cu o propunere clară în Consiliul Judeţean  prin care vom da 
aceşti bani şi către consiliile locale şi către celelalte primării care au avut probleme cu 
deszăpezirea şi unde a nins şi au fost cantităţi istorice şi sunt documente în acest sens. 
Probabil că s-a considerat din partea prefectului şi din partea guvernului că strategia pe 
care a adoptat-o Consiliul Judeţean de a-şi face treaba şi de a vorbi mai puţin, este una 
greşită. Nu. Ne-am făcut treaba, am vorbit mai puţin, iar dacă dânşii consideră că ne pot 
jigni într-un asemenea hal, le vom demonstra că nu pot să ne jignească. Şi repet vom ataca 
în contencios în parte această Hotărâre de Guvern, vom asigura sume din fondul de 
rezervă al Consiliului judeţean pentru consiliile locale care vor fi afectate de acest demers 
în instanţă, demers în instanţă da? pe care îl vom retrage imediat, imediat subliniez, ce 
vom discuta în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, cu toţii de faţă, propunerea 
de alocare către Guvernul României. Nu stau aceste sume în pixul a două persoane fie că îl 
cheamă Scripăţ fie că îl cheamă Berca şi vreau să văd care consilier judeţean poate să 
spună că nu au fost probleme pe drumuri judeţene sau în celelate primării fie că sunt mai 
la sudul judeţului fie că sunt mai la estul judeţului sau mai la nordul judeţului. Unde nu a 
nins în judeţul Bacău şi unde nu au fost probleme? Au fost probleme doar în 44 de 
localităţi? Mă îndoiesc. Şi funcţie de răspunsurile pe care le vom primi de la Guvern, 
funcţie de răspunsurile pe care le vom primi de la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor ne rezervăm dreptul de a merge şi 
mai departe cu solicitări, chiar şi de demisii pentru că dacă vorbim de fals în acte, dacă 
vorbim de alocări discreţionare la dezăpeziri, înseamnă că nu putem rămâne insensibili 
repet la această jignire adusă cetăţenilor judeţului Bacău din partea acestui tandem , din 
partea acestor triste figuri, care la ultimile calamităţi din judeţul Bacău ţin să vă 
reamintesc, că la ultimile calamităţi din iulie 2010 au fost împreună în concediu şi dacă au 
fost împreună în concediu la Marea Mediterană când erau calamităţi în judeţul Bacău, nu 
trebuie să-şi permită să jignească Consiliul judeţean Bacău şi cetăţenii judeţului Bacău 
atunci când vin alte calamităţi peste judeţul Bacău chiar dacă este iarnă. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Domnule preşedinte cu tot respectul, poate că aveţi 
sau poate că nu aveţi dreptate asupra procedurilor împărţirii acestor bani, rămâne ca prin 
investigaţiile pe care le veţi face, să vedeţi dacă e adevărat  sau nu ceea ce spuneţi, dar eu 
rămân puţin stupefiat când discutăm de sume că aţi făcut afirmaţia (este pe bandă, nu o 
puteţi nega) aceste sume împărţite numai la 44 este vorba de 300 milioane lei vechi. 
Întradevăr sunt numai 44 de comune sărim în sus, e o problemă. Guvernul a făcut adresă. 
Unde e unitatea de măsură prin care comparaţi şi cum dumneavoastră şi acest consiliu cu 
majoritatea creată,  a împărţit celelalte sume nu de 300 de milioane, diferenţă de 5 miliarde 
între o comună şi alta. Sigur, în pixul dumneavoastră a stat atunci acei oameni care nu sunt 
şi colo şi colo ştiţi discuţia de data trecută, am intervenit, e adevărat că este mult mai uşor 
să ne facem o tribună politică atunci când dăm în guvernul Boc îl omorâm, dăm în 
guvernul Ungureanu, îl omorâm, sigur e uşor, aveţi o tribună din care puteţi să vă afişaţi, 
vă rog să respectaţi aceeaşi unitate de măsură pentru toate repartiţiile care sunt şi atunci 
noi probabil că vom fi prietenii şi ajutorul dumneavoastră dar nu aş vrea să vă spun că 
dacă am lua exemplul dumneavoastră ar trebui noi aici, care ne-am simţit la fel de jigniţi 
în şedinţa anterioară cu împărţirea acelor bani, toată lumea ştie, tot judeţul ştie, presa a fost 
de faţă ar trebui, dacă ne luăm după dumneavoastră, ce ne rămâne de făcut să strigăm şi 
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noi ,,jos guvernul Benea,,  nu , nu o să facem încă acest lucru, dar vă rog din suflet să fiţi 
imparţial şi să încercaţi să fiţi echilibrat. Cred că asta este menirea dumneavoastră şi a 
noastră în rest, să mă ierte Dumnezeu, vorbiţi de pixul nu ştiu cui dar în pixul 
dumneavoastră câte lucruri au stat pe care noi nu le-am comentat aici domnule 
preşedinte!?  Haideţi să lăsăm pixurile şi să discutăm raţional şi să încercăm să echilibrăm 
acest lucru şi pentru că vreau să termin discursul într-un ton pe care văd că dumneavoastră 
l-aţi luat în calcul şi ţin să vă mulţumesc în mod special, pentru că am atras atenţia cu 
proiectele europene, vă mulţumesc în mod deosebit pentru că aţi înţeles să acordăm 
comunei Odobeşti care are un proiect european, această sumă şi vă rog din suflet ca pe 
parcurs,  poate la fiecare lună să ţinem cont şi de celelalte comune care au 3.2.2. şi să 
încercăm un miliard, un miliard şi jumătate, două şi să le dăm şi celorlalte şi în acest sens 
am să vin cu nişte propuneri direct la comisie în funcţie de starea lucrărilor pe proiectele 
europene la comune. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Minţiţi prin omisiune pentru că noi aici 
discutăm  de HG 85, nu discutăm de bugetul judeţului. Dacă vreţi să rediscutăm bugetul 
judeţului nu mai discut. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Nu, nu domnule preşedinte… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog nu v-am întrerupt. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Dar nu. Aţi înţeles greşit. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bugetul judeţului… 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Nu. Dar deturnaţi discuţia! Dar nu vă permit. Am 

spus că nu discut… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bugetul judeţului l-am discutat pe 31 ianuarie. 

Astăzi discutăm Hotărârea de Guvern 85 şi modul în care a fost tratat judeţul Bacău. Asta 
discutăm.  

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Da domnule preşedinte. Aţi făcut referire şi la sume şi 
acest lucru am simţit nevoia să punctez. Şi încă odată repet prima frază cu care am început, 
nu discut, dacă aveţi sau nu aveţi dreptate vis-a-vis de proceduri, dar când aţi discutat de 
sume, cu certitudine nu aveţi dreptate şi vă rog nu deturnaţi sensul discursului meu. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Am să vă mai dau cuvântul când o să mai 
vorbiţi de problemele pe care le discutăm  la ordinea de zi, nu de problemele din 31 
ianuarie. 

♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, discutăm de 
fapt de o situaţie de urgenţă şi de o situaţie extremă. Zăpada asta este doar foarte, foarte 
multă şi albă. Aş vrea să mă lămurească domnul consilier Bondor cum a nins la Prăjeşti, 
cum a nins la Negri şi nu a nins la Dămieneşti! Fără a mă constitui purtătorul de cuvânt la 
nici o unitate administrativ teritorială, o să mă refer ulterior doar la municipiul Bacău unde 
am coordonat această activitate, dar chiar nu înţeleg. Cum a nins la Filipeni, la Odobeşti, şi 
la Plopana şi nu a nins la Secuieni. Eu, şi sunt convinsă că şi Instituţia Prefectului, şi 
Guvernul României fiind două instituţii care primesc cu prioritate prognozele meteo, nu 
ştiu cum au putut sări municipiul Bacău. Deci acum  să înţeleg că s-a făcut o nouă 
organizare administrativă şi municipiul Bacău este la Neamţ? Pentru că judeţul Neamţ nu 
a primit nimic, nu a primit nici municipiul Bacău nimic, pentru că face parte din Neamţ 
acum!? În Bacău dat fiind calitatea de director la serviciile publice din municipiul Bacău, 
am coordonat activitatea de deszăpezire. Activitate care s-a desfăşurat cu bune şi cu rele 
cu foarte multe rele şi foarte greu, de-am reuşit să menţinem municipiul Bacău un oraş 
deschis. Deci nu au fost drumuri blocate, s-a asigurat accesul la şcoli, la instituţii, la 
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spitale, la staţia de salvare, am fluidizat cât de cât şi traficul greu pe zona de est a 
municipiului pe strada Chimiei, s-a lucrat foarte mult şi foarte greu. Mai sunt probleme în 
continuare, acţionăm în continuare, încercăm să degajăm ca să fluidizăm traficul şi 
parcările. Municipiul Bacău nu se regăseşte în această listă, cu toate că este unitatea 
administrativ teritorială  a judeţului Bacău. Municipiul Bacău a găsit până la această dată 
soluţii pentru a asigura activitatea de deszăpezire zic eu,  chiar în această situaţie de 
excepţie la o situaţie deosebită cu căderi masive de zăpadă, cu căderi istorice de zăpadă, că 
unii dintre noi care avem o anumită vârstă ar trebui să recunoaştem că nu am văzut 
asemenea zăpezi în ultimii 30 de ani. Şi chiar nu am văzut. Eu vin din agricultură şi vreau 
să vă spun că nu am văzut asemenea zăpezi pe timpul când lucram eu în fermă la Plopana. 
Nu am nimic împotrivă că s-au alocat fonduri la cele 44 de unităţi administrative dar îmi 
permit să fac aprecierea că practicându-se nişte tarife de bun simţ aşa cum le practică 
municipiul Bacău, operatorii cu  care  face deszăpezirea municipiul Bacău, o parte din 
comunităţile care au primit  sume, nu ar trebui să le cheltuiască. Având cât de cât ideie ce 
înseamnă  deszăpezirea în rural,  şi de vreo doi, trei ani ştiu ce înseamnă deszăpezirea şi în 
municipiul Bacău, de când coordonez această activitate, este altceva să faci deszăpezire în 
oraş, şi este altceva să faci deszăpezire, să desfaci cu autogrederul drumurile comunale. 
Deci la nişte tarife de bun simţ o parte din aceste unităţi administrativ teritoriale ar trebui 
să nu cheltuiască sumele alocate. Mă alătur mesajului transmis de dumneavoastră domnule 
preşedinte, şi în calitate de consilier judeţean, pentru că repet, ar fi trebuit, pentru că în 
judeţul Bacău a nins peste tot şi toate unităţile administrative ar fi trebuit să primească 
fonduri să-şi poată rezolva primarii, problema deszăpezirii în comunele lor. Mă alătur 
demersului dumneavoastră şi ca şi mesaj aş vrea să primesc un răspuns de la Guvernul 
României şi de la prefectul judeţului Bacău dacă municipiul Bacău mai face parte din 
judeţul Bacău?! Mulţumesc.    

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Nu că nu vom rămâne cu doar 
acestă solicitare din Consiliul judeţean, vom face hârtii scrise. Astăzi vom face toate 
procedurile de atacare în contencios, vom face toate hârtiile, vom informa şi primul 
ministru, probabil că dânsul nu ştie cum s-au repartizat banii în judeţul Bacău. Cineva şi-a 
asumat răspunderea pentru această repartiţie în judeţul Bacău, cineva şi-a asumat, şi dânsul 
va trebui să depisteze cine îşi asumă răspunderea pentru această repartiţie pur politică, şi 
pentru faptul că în judeţul Bacău a nins doar în 44 de localităţi. În municipiul Bacău nu! Pe 
drumurile judeţene nu! Şi în celelalte 48 de unităţi administrativ teritoriale nu! Doar în 44 
de localităţi. Cineva a certificat această listă. Că-i Scipăţ, că-i Berca, că-i vreun funcţionar 
din Ministerul Administraţiei şi Internelor, că-i vreun funcţionar din Prefectura Bacău, va 
trebui să aflăm şi să ne continuăm demersurile mergând până la demisie. 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Intervenţia mea vine să susţină cele prezentate de 
domnul preşedinte Benea şi chiar sunt în aceeaşi notă de prezentare pe care a făcut-o şi 
doamna consilier Marcu. Chiar voiam să dau exemplu următor: Pe Valea Muntelui sunt 
cinci localităţi. A nins numai în trei localităţi?! În Agăş, Brusturoasa şi Ghimeş, iar la 
Palanca şi Asău, nu sunt prinse în această hotărâre pentru că zăpada a căzut doar în cele 
trei localităţi iar în cele două localităţi nu a nins. Cam în felul acesta putem să prezentăm şi 
celelalte exemple până la 44.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar în sudul judeţului (ca să cităm pe acest prefect 
de Bacău), în sudul judeţului, numai la Urecheşti au fost probleme? La Mănăstirea Caşin 
nu, la Oituz nu, la Căiuţi nu, la Coţofăneşti nu, la Huruieşti nu, la Dealu-Morii nu, numai 
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la Urecheşti a nins!? Domnul consilier Şapcă sunteţi din sudul judeţului a nins numai la 
Urecheşti? 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Haideţi să lămurim tehnic. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, da tehnic. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Haideţi să discutăm cu totul şi cu totul specific acestei 

ierni. Cantităţile de zăpadă au fost mari într-o foarte scurtă perioadă de timp. Dar factorul 
agravant nu a fost acesta, a fost vântul. Dacă vă uitaţi, la fel a nins  în Suceava, la fel a 
nins ca şi cantitate în Focşani sau în Vrancea, dar factorul agravant a fost vântul. Eu 
consider că ar trebui pronunţat mai des cuvântul “a bătut vântul mai tare la Prăjeşti decât la 
Dămieneşti  şi ar fi fost mai corect aşa pusă problema.  A doua problemă. Folosiţi unităţi 
de măsură complet diferite. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă vreţi să fim corecţi până la capăt, spunem că a 
viscolit. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ok. A viscolit cum spuneţi dumneavoastră, dar cred că 
termenul l-a înţeles toată lumea. A înţeles toată lumea cum este cu vântul şi cu viscolitul? 
Ok. Al doilea factor este interesant. Am observat că onorata mea colegă care este în 
consiliu şi are şi calitatea de angajat al municipiului Bacău, are o foarte mare tristeţe 
pentru faptul că municipiului Bacău nu i s-au alocat sume. Da. O înţeleg. Dar mie mi se 
pare cel puţin ciudat să-l ajuţi cu bani pe Rockefeller, (cel cu mulţi bani) pentru că dacă vă 
uitaţi în bugetul general consolidat al judeţului sau bugetul specific al municipiului Bacău, 
o să observaţi  că nu cred că după alea 300 de milioane plângea municipiul Bacău. Doar o 
chestiune de orgoliu şi de cu totul şi cu totul altă conotaţie. Ca să spun mai precis politică.  
Pe de altă parte dacă vă uitaţi, comunele Mănăstirea Caşin, şi Caşin ele fiind apropiate şi 
teoretic ar fi trebuit să viscolească la fel cum aţi spus dumneavoastră, distanţa fiind de 
aproximativ 2-3 km, bănuiesc că şi pentru că nu am fost întrebat niciodată de alocarea asta 
şi nici nu cred că m-ar fi întrebat cineva vreodată, dar dacă stăm şi ne uităm la rectificarea 
care a fost pe 31 ianuarie şi i-aţi spus domnului consilier  Bondor că nu se mai discută, 
bănuiesc că cineva s-a uitat şi la o anumită echilibrare pe principiul vaselor comunicante. 
Unul care primeşte 6 miliarde de la buget în ianuarie, şi unul 300 de milioane acum, 
bănuieşte că are alea 300 de milioane primite în  ianuarie pentru  chestia asta.   

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La calamităţi dumneavoastră introduceţi un 
asemenea criteriu? Deci când sunt inundaţii, când sunt probleme cu zăpada, 
dumneavoastră introduceţi criteriul bugetului consiliului judeţean?  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu, nu, bugetul comunei, introduc. Am spus că 
Mănăstirea Caşin de exemplu din alea 6 miliarde alocate în ianuarie, ar fi avut resursă 
bugetară să efectuieze această deszăpezire. Comuna Caşin care a primit 300 de milioane la 
rectificarea bugetară şi mai primeşte 300 are în total 600. Oricât s-ar chinui primarul acela, 
oricât de voinic ar fi el, să fii gospodar până la capăt  fără resursă bugetară nu se poate. Nu 
neg că la ora actuală aşa cum arată această hotărâre de Guvern se prezintă ca un paleativ 
foarte subţire la alocarea bugetară care am făcut-o noi în 31 ianuarie. Nici pe departe, 
acesta  nu ajunge  nici măcar ca un pansament.  Pentru că din banii alocaţi la 31 ianuarie 
nu se putea face acea deszăpezire. Acum eu înţeleg mecanismul politic care crează acest 
conflict, dar dacă ar fi să tragem linie este corect şi omeneşte şi bugetar. Hai lăsaţi banii 
aceştia să ajungă la oameni pentru că nu înseamnă numai deszăpezire. Înseamnă eventual 
nişte consumuri de utilaje, înseamnă cu totul şi cu totul alt ceva decât 300 de milioane. Nu 
sunt sume fantastice. Aţi spus mai înainte şi vă rog să mă corectaţi dacă greşesc se va ataca 
în contencios.   
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În parte. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: În parte absolut. Ceea ce priveşte obiectul muncii se va 

bloca şi am înţeles că veţi sprijini în Consiliul judeţean să se aloce aceste sume. În ce 
moment se va întâmpla acest lucu? În momentul când se va ataca în contencios sau în 
momentul în care va ieşi o sentinţă definitivă şi irevocabilă? Pentru că este vorba de timp 
aici. Despre timp discutăm. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Urma să vă informez că vă voi convoca într-o 
şedinţă extraordinară împreună cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 
împreună cu acei şefi de deconcentrate, cu prefectul judeţului să discutăm alocările de 
sume pentru deszăpezire din bugetul propriu al Consiliului judeţean, din rezerva 
Consiliului judeţean. Vom vedea ce sumă rămâne vom face o analiză şi vom face 
propuneri.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ok. E corect. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi asta foarte repede se va întâmpla. Într-o zi două, 

trei maxim. Când vor avea cei de la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
bunăvoinţa să se întâlnească cu noi Consiliul judeţean, nu numai cu preşedintele şi 
vicepreşedinţii, ci cu toţi în această sală mare şi vom discuta: Uite domnule asta este suma 
de la Consiliul judeţean haideţi să o distribuim la consiliile locale după cum a nins în acest 
judeţ nu după cum s-au dat sume anul trecut de la Guvern sau după cum s-au dat de la 
Consiliul Judeţean. Pentru că noi vorbim acum de calamităţi, de ninsori în perioada 25 
ianuarie - 15 februarie, despre asta vorbim. Acesta este subiectul, dacă nu l-aţi înţeles 
domnule consilier Bondor!  Acesta este subiectul. Noi vom ataca în contencios oricum 
aceste sume… noi nu avem nevoie… eu vă spun că nu avem nevoie de aceste sume de la 
Guvernul României decât să ne jignească domnul Scripăţ şi cu domnul Berca pentru 13 
miliarde de lei preferăm să şi le ia înapoi că le dăm din bugetul Consiliului judeţean. Să ne 
înţelegem foarte clar. Decât să ne ia la mişto pe toţi cetăţenii judeţului Bacău şi pe 
cetăţenii municipiului Bacău, preferăm  să le dăm  banii înapoi şi să-i asigurăm din bugetul 
Consiliului judeţean. Nu avem nevoie de un asemenea mod de a ne ajuta. Nu avem nevoie 
şi sunt convins că vorbesc în asentimenul multor băcăuani. Sunt convins de acest lucru. 
Decât să ne ajute aşa, preferăm să-şi ia ajutorul înapoi şi îi ajutăm din sărăcia unui 
Consiliu judeţean care nu a fost ajutat din 2008 încoace de guvernul trecut de guvernul 
Boc. Deşi v-am spus, actualul guvern pleca de pe alte şi cu totul alte principii pe 9 
februarie dar se pare că năravul nu s-a schimbat. Deci vom face adresă scrisă către 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi vom solicita pentru joi sau vineri, 
probabil că vineri, o întâlnire cu toţi consilierii judeţeni astfel încât să vedem ce facem cu 
suma care o va putea disponibiliza Consiliul Judeţean Bacău. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu am să fiu un 
pic mai categoric decât colegul şi prietenul meu Silviu Bondor, şi nu am să spun dacă aveţi 
sau nu aveţi dreptate. Cu argumente am să vă demonstrez că nu aveţi deloc dreptate. Toată 
lumea ştie că o bună parte a ţării a trecut printr-o situaţie excepţională. Unele judeţe au 
fost foarte afectate altele mai puţin afectate în general ca să vorbim aşa în termeni meteo, 
cod  portocaliu şi cod galben. Bacăul din fericire a fost pe cod galben, iar Vrancea, Buzău, 
au fost printre judeţele cele mai afectate şi ca să încep cu un ton mai dulce, felicit gestul de 
solidaritate pe care Consiliul judeţean  prin preşedintele său, îl face şi ajutăm judeţul 
Vrancea, aşa ar fi făcut oricine dintre noi şi vă spun că este un gest de apreciat. De 
asemenea tot odată vreau să apreciez şi suma pe  care aţi alocat-o comunei Odobeşti şi să 
ştiţi că o să fiu de acord când o să vină vorba de anumite sume şi pentru comuna Dealu- 
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Morii care este comună PSD şi pentru alte comune a căror edili  s-au străduit şi au adus 
bani ori pe 3.2.2 ori pe alte fonduri europene. Deci iată că suntem consecvenţi în 
continuare şi ne daţi dreptate atunci când spuneam că repartiţia pentru echilibrarea 
bugetelor locale trebuie să aibă în vedere ca prim criteriu, fondurile europene pe care nu 
avem voie să le periclităm. Şi probabil că chiar dacă nu aţi dat atunci la comuna Odobeşti, 
v-aţi gândit că i-aţi nedreptăţit şi le-aţi dat mai târziu. Nu este nici o problemă decât 
niciodată mai bine mai târziu şi probabil că aceste sume după cum am înţeles o să mai vină 
şi pentru alte comune. Dar o să le discutăm separat. M-aş întoarce la aceste calamităţi. 
Dumneavoastră spuneţi că această Ordonanţă de Guvern nu este bună, o atacaţi în 
contencios, bine este problema dumneavoastră, noi oricum suntem clar împotriva acestui 
demers.  Aş vrea să vă spun că înainte de toate (vă spun eu, şi probabil mulţi colegi au 
făcut la fel ca mine), înainte de a face noi şedinţe pe comitete de situaţii de urgenţă, înainte 
de a ne întâlni, de a încheia procese verbale, era nevoie de intervenţii foarte promte. Au 
fost oameni, chiar şi în judeţul nostru, mai ales în sudul judeţului trebuie să recunoaşteţi că 
sudul judeţului a fost cel mai afectat, pentru că el este cel mai aproape de judeţul Vrancea. 
Prin zonele de sud  Huruieşti, Tătărăşti, Podu Turcului, au fost zăpezi comparabile  cu cele 
din Vrancea, poate nu chiar la fel, dar comparabile. Deci oamenii nu aveau timp să ne 
întâlnim noi în şedinţe, trebuia să acţionăm imediat. Eu vreau să vă spun că vă contrazic 
vehement în ceea ce priveşte activitatea prefectului Scripăţ care a stat 24 de ore cu 
telefonul în mână pe teren şi am vorbit. Eu am fost pe o zonă unde am putut să ajut, alţi 
colegi de ai mei probabil din celălalt spectru politic, au fost şi ei prin alte zone, şi am 
încercat şi am ajutat cu ce am putut oamenii de acolo, cu utilaje, am făcut lobby la anumite 
firme. Au fost comune domnule preşedinte, (şi acesta este meritul nostru în ghilimele) au 
fost comune care nu au fost în stare să ia 200-300 de litri de motorină ca să alimentăm 
nişte utilaje.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu-mi povestiţi mie acum de deszăpezire, 
domnule Mihăilă. Poate vă povestesc eu deszăpezirea judeţului Bacău. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Păi are legătură cu acest HG, domnule preşedinte! 
Asta este problema. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi are, văd. Numai la Urecheşti are legătură. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu, nu, nu. Ajungem şi la Urecheşti. Explicaţia pe 

care v-a dat-o colegul meu Şapcă o aveam şi eu în minte, este clară. Noi într-adevăr… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În ce lege, domnule Şapcă şi domnule Mihăilă, în ce 

ordonanţă de guvern se invocă acest criteriu? Că echilibraţi dumneavoastră aceste sume 
sau prefectul echilibrează aceste sume? Unde este pomenită treaba aceasta?  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, o să încerc să fiu cât mai scurt. 
Şi v-aş ruga ca să fim mai eficienţi că mai avem şi alte lucruri de discutat, să nu fiu 
întrerupt. După ce termin mai discutăm. Da. Era firesc ca o comună care a primit 6 
miliarde aşa cum a spus domnul Şapcă şi alţi colegi, toată lumea este conştientă de acest 
lucru, să-şi găsească resurse să cumpere 500 de litri sau poate o tonă de motorină iar altă 
comună care are conturile blocate şi nu are bani cum este comuna Podu-Turcului pe a 
cărei situaţia o cunosc foarte bine, să primească măcar bani pentru motorină acum, nu este 
firesc? Este o lege clară. Deci asta este ceea ce a făcut acest guvern. S-a mişcat repede, au 
stat acolo unde era nevoie de ei şi primul ministru şi ministrul de interne, iar Bacăul… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu ce s-a mişcat acest guvern în judeţul Bacău? 
Haideţi spuneţi, dacă tot ziceţi că s-a mişcat guvernul repede. În judeţul Bacău concret 
guvernul cu ce s-a mişcat?! Concret. 
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: În judeţul Bacău? În judeţul Bacău guvernul  are un 
reprezentant. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Şi cu ce s-a mişcat? 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: A fost tot timpul acolo unde era nevoie de 

dumnealui. Dacă vreţi să vă spun exact unde era sâmbătă, duminică, eu vă spun. Cum 
stăteam la telefon, cum am stat şi noi în zăpadă şi am îngheţat alături de cetăţeni, dar nu 
are rost să vă mai spun. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Asta  am făcut-o şi noi şi nu am epatat cu ea. Vă rog 
eu, la subiect! 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Ceea ce aţi făcut dumneavoastră astăzi, a fost un 
discurs politic, acid, dur într-adevăr, şi mă uit aici că judeţul Bacău a primit vreo 13 
miliarde, dacă citesc bine aici… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu judeţul Bacău. 44 de localităţi. Nu judeţul Bacău. 
Judeţul Bacău înseamnă 93 de unităţi administrativ teritoriale şi Consiliul Judeţean Bacău! 
Că a nins şi pe drumuri judeţene şi în cele 93 de unităţi.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, noi am promis, la şedinţa 
precedentă, că nu vom lăsa localităţile pe care dumneavoastră le-aţi separat ca fiind 
localităţi pe care dumneavoastră  le-aţi pedepsit pentru că nu sunt guvernate de USL, am 
spus că nu le vom lăsa de izbelişte şi atunci când situaţia o cere vom interveni. Iată că am 
intervenit şi nu am lăsat aceste primării să rămână sub zăpadă. Asta este explicaţia. Iar 
judeţul Bacău a primit vreo 13 miliarde de lei, mai mult decât Botoşani, mai mult decât 
Brăila. Faptul că avem cel mai important portofoliu din Bacău nu că am dezavantajat pe alt 
cineva, înseamnă foarte mult înseamnă că a cunoscut imediat situaţia din judeţ şi zic eu că 
am fost ajutaţi. Dacă dumneavoastră acum dintr-un gest de orgoliu vreţi să refuzaţi aceşti 
bani… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Absolut de neînţeles mi se pare acest gest. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să înţelegeţi! 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Să spuneţi nu ne trebuie că avem noi de la buget. 

Domnule preşedinte, dar am făcut atâtea solicitări. Se ştie că bugetul este subţire şi nu 
acoperă nici pe departe necesităţile judeţului. Nu ştiu cum puteţi dumneavoastră justifica 
celor 44 de primării că au venit nişte bani de la Bucureşti dar noi nu-i primim, îi acţionăm 
în contencios. Nu ne trebuiesc. Nu ştiu este absolut de neînţeles ca să nu spun mai multe. 
Una peste alta, vreau să vă spun că acţiunile guvernului sunt de toată lauda, a lucrat 
operativ, felicit pe primul-ministru, felicit ministerul de interne, şi este întradevăr guvernul 
care a acţionat cel mai prompt în situaţia zic eu, cea mai dificilă prin care a trecut ţara. De 
alt fel, dacă vă uitaţi bine şi dacă mai citim şi ne mai uităm la televizor, primul ministru 
Mihai Răzvan Ungureanu a trecut clar pe primul loc în topul încrederii. De ce? În primul 
rând că a acţionat aşa cum trebuie într-o situaţie foarte grea prin care a trecut ţara. Chiar 
dacă nu sunt în asentimentul dumneavoastră felicit pe această cale guvernul României şi 
dorim încontinuare acţiuni menite întradevăr să vină în sprijinul oamenilor şi nu o să stăm 
toată ziua în şedinţe. Până facem noi şedinţe în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă rămân oamenii acolo blocaţi şi mor sub zăpadă. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, eu nu vă permit ipocrizia şi 
demagogia, vă spun doar atât… 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă am fost ipocrit sau demagog eu nu am făcut 
decât să vă copiez pe dumneavoastră. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Lăsaţi-ne cu şedinţele, că au fost cel puţin 14 şedinţe 
de Comitet Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Se ţineau ori de câte ori era nevoie. 
Şedinţe trebuie să se facă pentru că trebuie să se facă acte şi trebuie să se cheltuiască banii 
transparent, şi şedinţe la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în paralel cu 
intervenţia în teren. Dacă tot sunteţi aşa de riguros în statistici vă rog să precizaţi faptul că 
judeţul Bacău din 15 este pe locul 9 sau 10. Dacă sunteţi riguros. Eu nu am făcut acest top 
şi nici nu am să fac acest top. Eu nu am spus că nu avem nevoie de bani. Nu avem nevoie 
în forma aceasta de dispreţ în care s-au alocat banii. Şi v-am spus că vom ataca în 
contencios şi ne vom retrage de îndată acţiunea din contencios, de îndată, ce se va discuta 
acolo unde spune legea că trebuie să se discute repartiţia acestor sume, în Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Se discută această repartiţie în Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, ne retragem acţiunea din contencios.  Deci poate să dureze 24 
de ore demersul nostru juridic şi se deblochează Hotărârea de Guvern. Dar trebuie să se 
discute aceste sume acolo unde spune legea şi unde ştie şi prefectul şi unde ştie şi ministrul 
şi primul ministru că trebuie să discute aceste sume aşa cum s-a făcut la alte judeţe. La alte 
judeţe aceste propuneri au fost discutate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 
în judeţul Bacău, aceste propuneri nu au fost discutate în Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă vă rog să reţineţi şi asta conform legii, nu conform  unui hatâr al meu 
sau altcuiva. Şi decât să ne dea 13 miliarde în dispreţ şi în jignire, preferăm să-i alocăm 
din bugetul Consiliului judeţean care într-adevăr nu este cel mai generos ca să spun  aşa, 
dar să-şi ia Guvernul României aceşti bani şi vom vedea cu banii noştri cum putem să 
susţinem toate consiliile locale din judeţ unde a nins şi eu ştiu că a nins, în tot judeţul nu 
doar în 44 de unităţi administrativ teritoriale şi tot omiteţi să spuneţi acest lucru, tot 
omiteţi. 

 ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da, noi vom informa pe toţi cei 44 de primari 
despre intenţia dumneavoastră. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi informaţii şi că le dăm banii de la Consiliul 
judeţean ca să fiţi corect până la capăt, nu până unde vreţi dumneavoastră. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu ştiu de unde aveţi dumneavoastră atâţia bani să 
refuzaţi bani de la Bucureşti. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu vă puteţi permite să jigniţi judeţul Bacău nici 
dumneavoastră, nici Scripăţ, nici Berca. Nu vă puteţi permite să jigniţi judeţul Bacău 
domnule Mihăilă, vă reamintesc acest lucru. Nu argumentul financiar ne mână în aceste 
demersuri, v-am spus de la început din capul locului v-am spus, nu argumentul financiar. 
Consiliul Judeţean Bacău alocă 1 miliard de lei la judeţul Vrancea, nu argumentul 
financiar, ci faptul că nu se respectă legea şi faptul că vă bateţi joc de cetăţenii judeţului 
Bacău nu argumentul financiar vă repet încă odată. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte aţi intrat în campania electorală 
dar eu vă spun, că vă faceţi un deserviciu prin această atitudine, ar trebui să fim pragmatici 
să vedem exact ce-i doare pe oameni. Dacă dumneavoastră spuneţi că nu aveţi nevoie de 
bani şi că vreţi să refuzaţi banii de la Bucureşti…!? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să vedem ce părere au cetăţenii municipiului 
Bacău despre felul cum i-a tratat Guvernul României. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: O să vedeţi dumneavoastră în vară ce părere au. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi, felicit colegul 

nostru care de o bună bucată de vreme are răspuns, soluţii, la orice problemă ce se ridică 
fie că este şedinţa Consiliului judeţean, fie că e pe un post de media scris sau pe ecran. Îl 
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felicit dar nu pot să nu constat un lucru, ori domnia sa are o lipsă în raţionament când 
citeşte textul pentru că dacă ne uităm la textul acestei hotărâri spune clar ,,pentru 
înlăturarea efectelor calamităţilor,, nu pentru alte probleme cu redistribuiri bugetare, 
alocări de fonduri ş.a.m.d. şi atunci dacă tot  are răspunsuri la orice întrebare, pun o 
întrebare simplă: - ce face primarul din comuna X cu aceşti bani? Desfundă numai uliţele 
satelor sau drumul comunal şi-l lasă pe acela judeţean înfundat? Dă zăpada de pe 
acoperişul unităţii administrative de acolo de exemplu şcoală sau ce mai este, sau de pe 
casa omului jos? Pentru că vedeţi dumneavoastră, aşa cum este formulat şi ca trimitere nu 
are obiectul muncii. Subscriu întru totul ce spune domnul preşedinte Benea pentru că 
aceast mod de lucru din rezerva (şi spune clar - din rezerva bugetului de stat) aceste sume 
se alocă în condiţii speciale, unele din acestea sunt genurile acestea de calamităţi, fie în 
ninsori abundente, viscol mare ş.a.m.d. şi sunt pentru acest lucru reglementate nişte 
instituţii care gestionează situaţia de urgenţă şi reglementarea folosirii fondurilor alocate 
pentru aceste lucruri, de aceea consider că discuţia până acum purtată, a depăşit cadrul 
normal reglementat de legile în vigoare. Vă mulţumesc şi aştept răspunsul domnului 
consilier, dar fără s-o ia pe la Pocreaca să-mi spună clar ce face primarul din comuna X cu 
aceşti bani pentru că dacă drumurile judeţene nu au fost întroienite, drumurile municipale 
sau din celelalte oraşe nu au fost întroienite atunci cum e vorba de grijă faţă de populaţia 
Bacăului? Vă mulţumesc. 

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc şi eu domnule consilier. 
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Eu vreau numai să completez, am 

participat la videoconferinţele cu ministrul Berca şi la două videoconfernţe – a spus foarte 
clar ,,aceste sume se vor aloca transparent şi numai acolo într-adevăr unde sunt probleme”, 
ori văd că domnul prefect spune astăzi în declaraţia sa din presă că se alocă pentru a 
compensa nealocările de la buget. Cine e transparent? Cine vorbeşte corect sau cine minte 
aici? Pentru că am asistat  şi s-a repetat chestia asta şi chiar domnul Berca a spus aşa, cu 
accent că se va urmări modul cum se folosesc aceşti bani, public nu altfel. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi vă citesc acum ce spune legiuitorul, domnilor 
consilieri Bondor şi Mihăilă! HG 561 /10.05.2009, plângerea prealabilă pe care noi o vom 
adresa guvernului înainte să mergem în instanţă, se adresează guvernului. Şi o vom trimite 
guvernului, astăzi sau mâine cel târziu. Se înregistrează la secretariatul general al 
guvernului şi se va comunica de îndată iniţiatorului actului atacat. Iniţiatorul are obligaţia 
să reanalizeze actul şi să propună guvernului în termen de 7 zile de la primirea plângerii, 
menţinerea, modificarea sau după caz, revocarea actului atacat. Tare sunt curios să văd 
cum va reanaliza iniţiatorul acestei hotărâri de guvern situaţia din judeţul Bacău. Dacă îşi 
va menţine părerea că a nins în 44 de localităţi şi nicidecum în municipiile Bacău, Tg. 
Ocna, Moineşti, Comăneşti, Buhuşi, Dărmăneşti, Oneşti. Să vedem dacă vor rămâne pe 
aceeaşi poziţie. Noi ne vom apăra drepturile în instanţă fără să compromitem sumele 
pentru cele 44 de consilii locale, iar dacă guvernul înţelege aşa să ne ajute, vă spun încă 
odată, să-şi ia banii înapoi. Nu suntem cârpa actualului guvern judeţul Bacău şi Consiliul 
Judeţean Bacău. Şi mare lucru să nu discutăm de fals în acte cumva la Prefectura judeţului 
Bacău. Mare lucru. Am solicitat procesele verbale,(vă reamintesc) la Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă toate procesele verbale le-am solicitat, să vedem dacă s-a 
discutat undeva acest lucru pentru că dacă nu s-a discutat şi s-a avansat o hârtie de la 
prefect către Ministerul Administraţiei şi Internelor vorbim uşor de fals în acte. Sigur, eu 
am văzut, şi domnul vicepreşedinte Brăneanu a văzut şi dânsul, pentru că a participat la 
mai multe şedinţe decât mine la CJSU, am văzut care sunt obiectivele prefectului în 
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şedinţele comitetului judeţean. Primarul municipiului Bacău şi preşedintele Consiliului 
judeţean, astea sunt ţintele dânsului. Nici de cum o deszăpezire a judeţului sau alocarea în 
mod transparent  şi echilibrat a sumelor pentru comunele din  judeţul Bacău. Astea au fost 
obiectivele dânsului. Nu m-aţi văzut nicăieri în perioada 25 ianuarie - 14 februarie să-i 
răspund în vreun fel prefectului vis-a-vis de acuzele care le-a adus. Tocmai din dorinţa de 
a face mai întâi treabă şi după aceea să discutăm. Dar nu se poate să ne jignească aşa la 
nesfârşit.  

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Un răspuns foarte scurt. De fapt o întrebare retorică 
adresată şi dumneavoastră şi domnului doctor. Ce aţi fi făcut dumneavoastră unde a nins şi 
la Caşin şi la Mănăstirea Caşin (folosesc exemplu colegului meu) a nins la fel a viscolit la 
fel a bătut vântul la fel cum vreţi. Cui aţi fi dat 300 de milioane de lei dacă le-aţi fi avut, 
unei comune care are în cont 6 miliarde sau la o comună care nu are aproape nimic?! Daţi-
vă răspunsul singur şi hai să nu mai pierdem timpul. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Minţiţi prin omisiune, dar nu discutăm  bugetul 
judeţului acum. Discutăm situaţia de la deszăpezire.  

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Ne-am născut oameni, domnule preşedinte! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog eu daţi-mi legea asta. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Cui aţi fi dat dumneavoastră banii? Domnul Ichim cui 

ar fi dat banii? Unei comune care a primit înainte cu o lună 6 miliarde sau unei comune 
care nu are nimic. A nins la fel poftim cum vreţi dumneavoastră. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce număr are această lege domnule consilier? Şi pe 
drumurile judeţene domnule consilier? Că sunt 1000 de km.? 

 ♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Ştiţi foarte bine că sunt o serie de contracte în care se 
cheltuie banii şi în anii care ninge şi în anii în care nu ninge. Să nu intrăm în astfel de 
amănunte.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc, domnule consilier. Voiam să vă mai 
spun un lucru. Tarifele la Consiliul Judeţean Bacău pentru deszăpezire raportat la tarifele 
practicate de Ministerul Transporturilor sunt de trei ori mai mici. Şi să vă fie ruşine cei 
care conduceţi  guvernul şi practicaţi asemenea tarife.  

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Foarte bine înseamnă că suntem un consiliu 
responsabil. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu drumurile judeţene, sunt 1000 de km şi nu aţi 
catadicsit să alocaţi o sumă pe care am solicitat-o în mod modest. 5 miliarde de lei vechi. 
Cu atât am vrut să ne ajutaţi. Şi transparent. Dar vom discuta în Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă şi în instanţă. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de  hotărâre privind  aprobarea Devizului general 
actualizat pentru proiectul  „Sistem integrat de management al deşeurilor solide  în judeţul 
Bacău”. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este un proiect care vine foarte bine pe discuţiile 

care se poartă acum. Aţi văzut că onor guvernul Boc şi guvernul Ungureanu, au primit 
informaţia că proiectul POS-DRU s-a blocat. Uitaţi un exemplu de proiect pe fonduri 
europene unde Consiliul Judeţean Bacău cu celelalte consilii locale din teritoriu 
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colaborează şi lucrează foarte bine şi absoarbe foarte repede bani europeni. Acum un an vă 
spuneam, pe sistemul integrat de management al deşeurilor solide din Bacău, nici nu 
vorbeam încă de contractul de finanţare semnat. S-a semnat pe data de 11 aprilie s-au 
licitat şi  contractat toate lucrările care le prevede acest program de 36 de milioane de 
euro, 80%  finanţare europeană, 2%  cofinanţare acoperită de Consiliul judeţean, şi ţin să 
vă amintesc un lucru şi să subliniez un lucru şi să reţineţi domnilor consilieri de la PD-L 
un lucru, suntem singurul judeţ din ţară unde contribuţia beneficiarului este acoperită 
exclusiv de Consiliul judeţean şi nicidecum de toţi ceilalţi beneficiari, adică de toate 
celelalte consilii locale din judeţ. Deci beneficiarii acestui proiect suntem cu toţii. Toţi 
cetăţenii judeţului Bacău, toate consillie locale toate cele 93 de unităţi administrativ 
teritoriale dar cofinanţarea o asigură doar Consiliul judeţean. Iar  primarii din mediul rural 
au uitat acest lucru dar vi-l  reamintesc eu ca să  reamintiţi şi acest lucru. Suntem singurul 
Consiliu Judeţean din ţară. Celelalte consilii judeţene au luat bani şi de la primării.    

   
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 luarea în administrare a unor 
terenuri pentru construcţia unor obiective aferente proiectului „Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide  în judeţul Bacău”. 

    
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate.   
        
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a prezenta expunerea  de motive la  
proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de SC Grup Atyc 
SRL Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.160/2011 privind aprobarea retragerii licenţei de traseu operatorului de transport S.C. 
GRUP ATYC S.R.L. Targoviste, jud. Dâmboviţa - deservent al traseului judeţean nr.60 N. 
Bălcescu - Bacău, cuprins în Programul de transport persoane prin servicii regulate în 
trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008 - 30 aprilie 2013; 

      
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Repet din nou. Salut  acest proiect de hotărâre şi vreau 

să pun doar o întrebare: dacă la Autoritatea Rutieră Română cea care are competenţă la 
propunerea noastră să ridice licenţa, s-au transmis toate documentele necesare care sunt 
scrise clar în 192? Şi dacă este aşa,  grupul nostru se angajează, ca să intervenim pentru că 
eu cunosc problema din 2008.  Aveaţi dreptate când aţi spus că este o bătaie de joc ce se 
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întâmplă acolo. Să încercăm prin toate pârghiile pe care le avem legale să influenţăm ca o 
anumită zonă de prietenie să nu mai funcţioneze din acest moment.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce pot să vă răspund este că am trimis această 
documentaţie la ARR nu odată, ci în repetate rânduri şi este trist dar adevărat că o 
instituţie a statului se face că nu vede ceea ce face GRUP ATYC cu cetăţenii din comuna 
Nicolae Bălcescu.  

 
Nemaifiind 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 stabilirea costurilor medii 
anuale pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului şi a persoanelor adulte cu handicap,  precum şi a contribuţiei consiliilor locale la 
finanţarea acestor servicii.  

                                                                                                                                                                                               
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea de motive  la proiectul de hotărâre privind  modificarea organigramei 
şi statului de funcţii la unele instituţii publice de cultură şi servicii publice aflate sub 
autoritatea Consiliul 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.  
 
◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii 
personalului nedidactic din unităţile de învăţământ special şi special integrat din 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 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.101/2010 cu privire la proiectul „Reabilitarea 
drumului judeţean 252, Huruieşti – Găiceana – Parincea – Bibireşti – Buhoci, km 75+300 
– 130+100, judeţul Bacău”, cod SMIS 1012.  
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 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţărilor 
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean.  

                                           
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 proiectului 
„Ansamblu monumental - Aleea Domnitorilor,  amplasat în parcul central din Oraşul 
Cricova, Municipiul Chişinău, Republica Moldova”.   

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, salut această 

iniţiativă deoarece o consider ca un gest de reparaţie faţă de politica de rusificare a 
populaţiei Moldovei din 1918 când a trecut Basarabia samavolnic în imperiul sovietic, 
când foarte mulţi autohtoni moldoveni au fost epuraţi transferaţi în Siberia şi a adus 
populaţiei de limbă rusă astfel încât această reparaţie o considerăm ca o obligaţie lăsată de 
cel dintâi stătător al acestor teritorii Ştefan cel Mare. Astfel încât consecinţele acestei 
rusificări se văd şi astăzi, observaţi că nici la ora aceasta  în Moldova nu s-a putut alege un 
preşedinte.  De aceea cred că tot românul trebuie să fie mişcat de gesturi de acest sens. 
Mulţumesc încă odată iniţiatorilor şi subscriu întru totul. Vă mulţumesc. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am  observat că dintre consilieri se mai retrag din 

sală, m-am consultat cu domnul vicepreşedinte Brăneanu, cu siguranţă vom trimite o hârtie 
la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru data de vineri ora 10,00 în sala 
mare a Consiliului judeţean în calitate de vicepreşedinţi ai Comitetului Judeţean pentru  
Situaţii de Urgenţă să discutăm plângerea prealabilă pe care o vom face la guvern şi 
alocarea de sume pentru consiliile locale. Astăzi suntem în 22 februarie, deci pe data de 24 
februarie ora 10,00 sala mare. Probabil că vor răspunde, nu vor răspunde, în calitate repet 
şi de preşedinte al Consiliului judeţean şi de vicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă voi solicita prezenţa in corpore a acestui comitet astfel încât să 
formulăm o adresă fundamentată şi coerentă către guvernul României vis-a-vis de alocarea 
de sume pentru judeţul Bacău.  
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◄ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor 
operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor şi activităţilor 
cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Bacău în implementarea acestuia.  

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi foarte bine că suntem angrenaţi într-un proiect 

regional cu celelalte 5 consilii judeţene din Moldova unde suntem toţi reuniţi în asociaţia 
Euronest. Vreau să reţină şi presa şi toţi consilierii cu ce dotează Consiliul judeţean  pentru 
că am văzut în dezbaterea din luna ianuarie generată de subiectul  Arafat, am văzut câteva 
omisiuni ale unor oameni importanţi din statul român, faptul că, consiliile judeţene nu 
sprijină cu investiţii  Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă. Şi am să vă dau acum 
exemple de investiţii realizate sau în curs de realizare din fonduri europene pe diverse 
cereri de finanţare. Şi am să vă spun că au fost livrate şi recepţionate şi puse în funcţiune şi 
date în folosinţă la ISU până astăzi, 6 autospeciale în valoare de un milion două sute de 
mii de euro. Autospecială complexă de intervenţie, autospecială de  descarcerare grea, trei 
autospeciale de lucru cu apă şi spumă de capacitate medie. Urmează a fi livrate până în 
iulie 2012 alte două autospeciale pentru lucru de apă şi spumă de capacitate mărită. Toate 
aceste 8 utilaje însumează aproximativ un milion opt sute de euro  bani atraşi de  Consiliul 
judeţean. Alte echipamente care vor fi livrate de-a lungul anului 2012 la Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă în valoare de un milion patru sute de mii de euro. Şi obiectul 
hotărârii pe care vă supun astăzi este o nouă cerere de finanţare, cerererea de finanţare nr. 
3 pentru achiziţia unei autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime în valoare de 
600 de mii de euro. Deci în anii 2011-2012 practic vorbim de aproape 4 milioane de euro 
utilaje de 4 milioane de euro care vor veni din fonduri europene atrase de Consiliul 
Judeţean Bacău, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, utilaje şi echipamente care vor 
salva vieţi. Vă rog să reţineţi aceaste cifre şi aceste echipamente pentru că reprezită un 
proiect important al Consiliului judeţean despre care se vorbeşte foarte rar sau nu se 
vorbeşte absolut deloc. Am făcut aceste precizări pentru că în dezbaterea din luna ianuarie 
legat de subiectul Arafat am constatat că nu se ştie de persoane importante din statul 
român că consiliile judeţene investesc  în dotarea acestor inspectorate pentru situaţii de 
urgenţă.    

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, vorbesc acum în calitate de 

preşedinte al consiliului de administraţie a  spitalului judeţean, care beneficiază şi acoperă 
asistenţa de urgenţă a persoanelor critice rezultate în urma unor accidente grave, a 
persoanelor critice care timpul dintre viaţă şi moarte este foarte scurt, al persoanelor  care 
dacă la momentul producerii accidentului şi în special al accidentelor stradale în urma 
coliziunilor, autoturismelor din circulaţie, sau cu alte ocazii a diverselor cataclisme nu 
ajunge o unitate a acestor unităţi specializate care să fie dotate cu ce este necesar să acorde 
primul ajutor  începând de la momentul descarcerării, momentul evaluării şi nu poate să 
acorde la locul faptei atât paramedicii cât şi medicii, vieţile acestea se pierd. De aceea 
felicit întreg consiliul judeţean care de-a lungul timpului şi cred că şi astăzi şi de aici în 
acolo se apleacă cu multă grijă faţă de acest capitol şi aspect al  activităţii serviciilor de 
urgenţă medicală. Mulţumesc încă odată pentru că serviciul de urgenţă al spitalului are 
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contracte atât cu SMURD-UL cât şi cu celelalte structuri care concură la rezolvarea 
catastrofelor cu implicaţii de vieţi omeneşti, trebuie să fie bine dotat, dar nu numai cu 
materiale. Fac o menţiune aici, şi aş apela încă odată prin cei care au ceva de spus. În 
sectorul sanitar operează la ora asta regula sau legea aia că nu putem angaja un salariat 
decât după 7 pensionări. Situaţia este cunoscută, avem unităţi de ambulanţă pe care nu o 
putem popula cu personalul de specialitate. Avem serviciul de primiri urgenţe 
descompletat. Nu putem angaja şi umblă vorba că actualul ministru al sănătăţii va debloca 
o treime din cele 45 de mii de locuri din sănătate blocate. Vă daţi seama ce gol are 
serviciul medical sau asistenţa medicală pe plan naţional? Şi poate că dacă se 
intenţionează să se deblocheze cât se poate de repede ca astfel să putem veni în 
întâmpinarea prevenirii morţii care ne pândeşte pe oricare dintre noi în orice moment. 
Poate că voi fi auzit şi constat, nu ştiu dacă pot să spun cu plăcere, că reprezentanţii noştri 
politici au ascendent şi poate chiar cuvânt de spus în cadrul ministerului prin parlamentarii 
noştri, care au ajuns şi miniştrii cu putere de decizie iar ceea ce facem noi astăzi, ţine 
inclusiv în parte de ministerul de interne şi administraţie. Şi poate că acolo sus la nivel de 
guvern, domnul ministru Berca poate să influenţeze şi să accelereze această deblocare de 
posturi. Vă mulţumesc.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da de data aceasta am să apreciez intervenţia 
domnului doctor Ichim şi vreau să-l asigurăm că imediat ce ne vom întâlni şi probabil ne 
vom întâlni foarte curând cu domnul ministru Berca vom transmite această problemă şi o 
să solicităm un răspuns cât mai exact. Este întradevăr o problemă, problema deblocării 
posturilor din sănătate, foarte necesară şi  zic eu că vom găsi soluţii pentru acest lucru. Cât 
priveşte lobbyul concertat al politicienilor ar fi bine să muncim toţi. Nu unii să chiulească 
şi unii să stea în parlament să nu găsească cvorum pentru a dezbate problemele care sunt. 
Haideţi să facem apel către toţi. Nu unii mergem la schi în Austria şi alţii stăm acolo şi nu 
avem cvorum să rezolvăm problemele.    

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu ştiam că lui domnul Berca îi plac şefele de 
cabinet nu şefii de cabinet. Aşa că nu vă mai chinuiţi, vă rog eu, să ajungeţi şefu de 
cabinet. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă tot vreţi să-l imitaţi pe domnul Antonescu, eu 
zic că nu este de bun augur. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş vrea eu să-l imit pe domnul Antonescu. 
 
Nemaifiind 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  îi dă 

cuvântul doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a prezenta  expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pentru  patru trasee judeţene. 

 
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 16 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş   
prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea asocierii 
Judeţului Bacău cu Comuna Tamaşi în vederea realizării în comun a obiectivului 
„Variantă de traversare a râului Siret între D.J. 252 B şi drumuri locale Sat Furnicari, 
comuna Tamaşi, jud. Bacău”. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Ce implică traversarea asta că nu am înţeles! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Imediat vă dau cuvântul. Dl Tamaş vă rog! 
♣ Dl Tamaş Bernadin, consilier: Susţin cu toată tăria acest proiect, mai ales că sunt 

vecin cu comuna Tamaşi şi ar ajuta comunităţile din zonă şi ar scurta accesul şi din 
Horgeşti, dar dacă s-ar prelungi un drum comunal de la Tamaşi până la Horgeşti vreo 3 km 
ar ajuta foarte mult zona deci am evita să mai venim prin Buhoci, am putea veni prin 
Tamaşi ori prin Galbeni ori pe noua variantă  care se preconizează a se executa. 
Mulţumesc. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Voiam să întreb: Ştiu bacul respectiv, într-adevăr nu 
mai funcţionează, dar despre ce este vorba la traversare? Un pod, sau tot bacul, nu am 
înţeles din material. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De pod nu poate fi vorba pentru că nu este o adresă 
de la primăria Buhoci. Dacă era  la primăria Buhoci putea fi telegondolă sau pod. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dar nu discut de Buboci, discut de Furnicari. Ştiu 
bacul respectiv. Nu am spus Buhoci. Ce înseamnă traversarea Siretului tot cu bacul sau un 
pod? Asta era întrebarea. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Aveţi puţină dreptate aici întrucât studiul de 
fezabilitate va fi cel care va stabili ce soluţie este mai bună, mai ieftină şi mai sigură 
pentru cetăţeni. Bac, sau pod pe pontoane. Dar nicidecum telegondolă sau pod. Spre 
cinstea noastră putem dezvolta proiecte cu Tamaşul.   

 
Nemaifiind 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  

prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de 
preempţiune de către judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcţii 
şi teren situat în municipiul Bacău, str.Mihail Kogălniceanu nr.12, jud. Bacău. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Un proiect care l-am mai avut pe ordinea de zi şi 

pentru că aşa prevede legea s-ar putea să-l mai avem. Doamna secretar vă poate da mai 
multe lămuriri. 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Ori de câte ori proprietarii acestui 
imobil vor vrea să vândă, sunt nevoiţi să facă această solicitare a exercitării  dreptului de 
preemţiune, întâi către Ministerul Culturii şi Cultelor prin instituţia reprezentativă de la 
nivelul judeţului şi apoi autorităţilor publice locale care pot sau nu fi interesate. Asta se 
întâmplă de fiecare dată când nu reuşeşte să vândă acest imobil în decursul unui an. De 
aceea dânşii din nou au făcut această solicitare de exercitare a dreptului de preemţiune, 
dacă reuşeşte să vândă în acest an, scăpăm de acest proiect de hotărâre dacă nu, la anul ne 
aşteaptă cam acelaşi proiect. 
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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  aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al operatorilor economici aflaţi sub autoritatea 
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. 
 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, profit de prezenţa în sală a 

domnului director Iordache de la parcul HIT. Ne-a rămas dator de foarte multă vreme cu 
un raport de activitate. Am tot aşteptat şi văd că nu mai vine. Poate astăzi în două fraze ne 
spune ceva. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Iordache Adrian, director  Parc Industrial HIT: Vreau să vă reamintesc că anul 
trecut am avut raport de activitate, cum de altfel am avut în fiecare an, domnule consilier. 
Dar în câteva cuvinte, având în vedere că nu este pe ordinea de zi, vreau să informez 
consilierii judeţeni şi era şi parte din raportul meu, că 2011 Parcul HIT a trecut pe plus. 
Este primul an în care activitatea operaţională a trecut pe plus. Deci am încheiat anul pe 
plus. Având în vedere că s-a plecat în 2005 cu un minus de 12 miliarde, sumă care a fost 
recuperată an de an, acum  suntem cu arieratele, şi provin în primul rând din consumul de 
utilităţi şi nu atât din faptul că sunt datorii istorice. Sunt datorii care sunt negociate cu 
furnizorul de utilităţi şi de gaze naturale pentru plata la 3 luni, dar ele figurează ca arierate 
conform legii. Cea  mai importantă veste este că Parcul Industrial HIT a trecut pe plus 
operaţional. Nu este un plus mare, dar a trecut pe plus operaţional şi eu spun că asta spune 
totul despre activitatea de acolo. Despre locurile de muncă care s-au creat acolo am vorbit, 
la ora actuală lucrează peste 300 de oameni la HIT, activitatea este în proporţie de 97% 
dedicată exportului. Aşa cum am invitat de fiecare dată şi cum am invitat şi la inaugurarea 
care a avut loc în luna octombrie reprezentanţii Consiliului judeţean, când s-a inaugurat la 
HIT una din cele mai moderne linii de producţie electronică din Moldova au fost 
reprezentanţi ai Consiliul judeţean. Vreau să vă spun că planul de investiţie al clienţilor 
noştri este în continuă dezvoltare, deja sunt cereri de concesionare din partea clienţilor 
existenţi făcute către Consiliul Local Hemeiuş, pentru încă două hectare în interiorul 
parcului pentru a-şi construi capacităţi de producţii proprii şi la sfârşitul anului trecut 
administraţia parcului a făcut deja cerere pentru Consiliul Local Hemeiuş pentru 
extinderea suprafeţei parcului cu încă 10 hectare din suprafaţa rezervată de Consiliul local 
Hemeiuşi pentru dezvoltarea parcului. Astea fiind câteva cuvinte, oricine este interesat aşa 
cum am spus-o de fiecare dată, este bine venit acolo ca să vadă cu proprii ochi ce se 
întâmplă acolo şi să nu se creadă că sunt doar poveşti sau alte lucruri care se bănuiesc că 
se întâmplă, şi să-şi exprime opinii despre HIT persoane care nu au călcat niciodată în 
incinta HIT-ului. Repet, aceeaşi invitaţie către toţi consilierii judeţeni şi către toţi 
reprezentanţii consiliului judeţean oricând, cine doreşte, este binevenit acolo. Domnul 
consilier Bontaş (care este chiar aici lângă mine) a fost de mai multe ori alături şi de 
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celălalt rector al universităţii din Bacău care au participat şi  la aceste evenimente şi au 
văzut ce se întâmplă acolo, este întradevăr activitatea care ne-am propus s-o facem la HIT, 
deci la ora actuală, dacă vă spun că se fac componente electronice pentru BMW seria 7 la 
Parc Industrial HIT Hemeiuş, eu zic că este un lucru extraordinar, dar cel mai bine  să 
vedeţi ce se întâmplă acolo. Mulţumesc foarte mult. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Şi eu aş fi beneficiar dacă s-ar 
merge acolo să se vadă ce s-a realizat şi ce se întâmplă pentru că având în vedere că 
urmează o perioadă complicată nu vreau să mi se redescopere marile mele afaceri de la 
HIT cu domnul Iordache, marile mele afaceri nedemonstrate niciodată şi care dacă mergeţi 
acolo veţi vedea că nu au cum să se deruleze mari afaceri acolo. Acolo pur şi simplu 
funcţionează un Parc Industrial, nu foarte sonor, aşa cum se întâmplă în alte părţi, dar 
vedeţi că fără bani de la Consiliul judeţean cu un profit e adevărat mic, dar important şi eu 
apreciez actul de management care se întâmplă acolo, în ciuda tuturor comentariilor care 
se produc în diverse medii. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate. 
  
◄Se trece la punctul „Diverse” şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă  

proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău şi cu 
Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit Oneşti în vederea cofinanţării proiectului “RALIUL 
MOLDOVEI-BACĂU 2012”. 

 
Acest proiect a apărut la „Diverse”, trebuia să apară în şedinţa ordinară din luna 

martie dar având în vedere că etapa de campionat naţional din Bacău pentru anul 2012 a 
fost programată pentru luna mai, din câte am înţeles din calendarul Federaţiei de 
Automobilism din România, suntem siliţi să grăbim documentele şi procedurile pentru 
implementarea acestui proiect “RALIUL MOLDOVEI-BACĂU 2012” continuarea 
proiectului din 2011 un proiect inedit pentru municipiul şi judeţul Bacău, dar care a fost 
apreciat de  mulţi dintre băcăuani, judeţul Bacău are o contribuţie de 73% din acest buget 
municipiul Bacău aproximativ 25% şi Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit Oneşti o 
contribuţie de 2%. 

 
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: Alte intervenţii la punctul ,,Diverse,,. 
♣ Dl Pricopie Gheorghe, consilier: Domnule preşedinte supun atenţiei  

dumneavoastră o interveţie  scurtă, supun  atenţiei dumneavoastră, un subiect pe care l-am 
mai abordat cu ceva vreme în urmă şi anume este vorba de DJ 207 F care face legătura 
între municipiul Roman şi Buhuşi, şi care la această oră este impracticabil. Asta şi datorită 
faptului că în ultimii  20-22 de ani, ca să nu merg mai departe ca timp, nu s-a făcut nici un 
fel de lucrare pe acest drum. Solicit în măsura în care există posibilitatea aşa cum am 
solicitat şi acum vreo doi ani de zile în urmă, să se depisteze fonduri să se iniţieze un 
proiect de hotărâre de consiliu judeţean, care să vizeze refacerea acestui covor asfaltic. 
Repet, la această oră  drumul judeţean 207 F este impracticabil. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. Numai că acest obiectiv a fost avansat la 
Ministerul Dezvoltării şi ştiţi că am dat în administrare nişte drumuri judeţene la 
Ministerul Dezvoltării. Administrare înseamnă şi deszăpezire vă rog să vă informaţi 
domnul consilier Mihăilă, şi să ştiţi că am făcut treabă pe anumite drumuri judeţene pe 
care trebuia să intervină Ministerul Dezvoltării. Şi vă rog să ridicaţi această problemă în 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, dacă veţi participa. Deci obiectivele pe care 
le-am dat la Ministerul Dezvoltării, drumurile judeţene sunt date în administrare. Dacă 
sunt în administrare, sunt în administrare şi când ninge, şi când plouă. Da? Şi dincolo de 
realizarea lor trebuie să le şi deszăpeziţi. Nu le-aţi deszăpezit, le-am deszăpezit noi, nicio 
problemă, apropo de alocarea de bani pentru judeţul Bacău. Revenim la problema 
domnului consilier Pricopie. Repet, acest amplasament este pe programul naţional de 
dezvoltare a infrastructurii. Nu ştiu care este stadiul acestui proiect pentru că nu ne-aţi mai 
informat nici unul dintre dumneavoastră. Am urmărit tot ce pot urmări, comunicate, 
newsletter de la  Ministerul Dezvoltării, site-ul de achiziţii publice, nu se mai aude nimic 
de PNDI, este problema dumneavoastră, v-aţi angajat la acest proiect, aţi beneficiat de 
amplasamentele de drumuri judeţene pe care le-aţi dorit. Ministerul Dezvoltării nu a fost 
capabil să liciteze şi să contracteze nici măcar drumurile comunale pe care aţi dorit să le 
asfaltaţi, acum aveţi şi drumurile judeţene şi drumurile comunale, faceţi ceva şi faceţi 
aceste obiective. Puteţi să interpretaţi Consiliul judeţean dar pe acele obiective care nu 
sunt la Ministerul Dezvoltării şi care sunt la Consiliul judeţean,  veţi vedea că în perioada 
imediat următoare ne vom mişca pe obiective drumuri judeţene sau drumuri comunale care 
sunt la Consiliul Judeţean Bacău şi vom realiza nişte investiţii importante. Cele care sunt 
în administrarea Ministerului Dezvoltării trebuie să vă hotărâţi. Ori le ţineţi la Ministerul 
Dezvoltării şi le faceţi, ori ni le daţi înapoi. 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Domnule preşedinte, domnilor consilieri, din câte 
sunt informată în luna aprilie, Consiliul Judeţean împlineşte 20 de ani de activitate. Eu 
propun să nu treacă neobservat acest eveniment şi luna următoare să adoptăm un proiect 
special prin care să marcăm evenimentul respectiv, pentru că 20 de ani de activitate sunt 
nişte ani care merită zic eu să fie sărbătoriţi. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu am să vă propun exact contrariul. Am să vă 
propun să ţinem şedinţa exact în ziua respectivă şi nimic mai mult. Nu cred că este loc de 
festivisme, indiferent de câţi ani împlineşte Consiliul judeţean 10-20-25-30 de ani. Trebuie 
să ne facem treaba şi să aprobăm cât mai multe hotărâri în beneficiul cetăţenilor. Momente 
aniversare altă dată. Mulţumesc pentru participarea la şedinţă. 

 
          Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22.02.2012 drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
 

             PREŞEDINTE,           
           Dragoş  BENEA                                               SECRETARUL JUDEŢULUI      
                                                                                            Elena Cătălina  ZARĂ 
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