CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 16.04.2014, 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.90 din 14.04.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33, absentând motivat,
doamna consilier Coşa Maricica şi domnii consilieri Bostan Ionel Gabriel, Drăgănuţă
Constantin şi Ganea Laurenţiu.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri,
stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară, şedinţă care a fost programată astăzi
din cauza a două proiecte pe ordinea de zi, în speţă punctele 11 şi 12 şi proiectele de la
punctul „Diverse”. Avem nişte „deadline”, dacă pot să spun aşa, până pe 20 aprilie, să
comunicăm nişte răspunsuri, nişte poziţii oficiale ale Consiliului judeţean vis-a-vis de
câteva investiţii importante, toate pe fonduri europene. Punctul 11 este cu
Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în
condiţii de iarnă”, punctul 12 este cu participarea judeţului Bacău prin Consiliul
Judeţean la proiectul cu programe de studii flexibile şi competitive pentru IT&C în
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, şi cele două proiecte de la “Diverse” privind lista de
investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în
sectorul apă/apă uzată pe intervalul de timp 2014-2020.
Acestea sunt proiectele care practic ne-au forţat să facem şedinţa înainte de 20
aprilie. De aceea, nu excludem posibilitatea unei şedinţe extraordinare până la finalul
lunii, dacă vor apărea chestiuni la fel de importante şi arzătoare. Întrucât avem câţiva
invitaţi la această şedinţă, iar la ora 11,00 începe şi o altă şedinţă de dezvoltare
intercomunitară pe salubritate, o să vă rog să-mi permiteţi iarăşi să mutăm punctele 1 şi
2 de la “Diverse”, să le mutăm mai în faţă, cele legate de compania de apă şi de POS 2
Mediu, să le mutăm mai în faţă şi am să vă prezint noua ordine de zi spre a fi aprobată
sau nu, de dumneavoastră, în felul următor:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.03.2014;
2.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Hărţii strategice de zgomot a Aeroportului
Internaţional „George Enescu” Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Punctul 1 de la „Diverse” va fi punctul 3 şi anume:
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3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
pentru semnarea Acordului de principiu privind lista de investiţii prioritare finanţate
prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” în sectorul apă/apă uzată, aferente
perioadei de programare financiară 2014-2020.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Punctul 2 de la Diverse va fi punctul 4.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii prioritare finanţate prin

Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul apă/apă uzată.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor

prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru particule PM 10 în municipiul Bacău şi
comuna Letea Veche”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport public de

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de transport

public de persoane pe unele trasee judeţene cuprinse în Programul de transport public
judeţean pentru perioada 2014-2019 ;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru

efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, ca urmare a
finalizării licitaţiei de atribuire electronică a traseelor din data de 04.04.2014;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C.

TRANS-LAS-COM S.R.L., judeţul Bacău şi S.C. ZAHPOP TRANS S.R.L. judeţul
Bacău, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.65 din 28.03.2014 privind
aprobarea modificării programului de transport public de persoane prin servicii regulate
în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Horărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr.187/17.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I

2014 al Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L.;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului

Bacău – document cadru pentru perioada de programare 2014-2020;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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13. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii nr.119/2013 privind aprobarea

participării Judeţului Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău, la proiectul „Îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”
şi a cheltuielilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Bacău în implementarea
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Bacău, prin Consiliul

Judeţean Bacău, la proiectul „Programe de studii flexibile şi competitive pentru IT&C
în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Compet IT&C)”, cod SMIS 138873, a
cheltuielilor şi activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Bacău în
implementarea acestuia;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2014 la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiţii pe drumurile judeţene „Reabilitarea Podeţ pe DJ
241, km .26+200, la Podu Turcului, jud.Bacău şi pentru abrogarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr.67 din 28.03.2014;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
17. Diverse.

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bacău nr.119/2012 privind aprobarea criteriilor procedurilor şi atribuţiilor specifice
funcţiei de administrator public al judeţului Bacău.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la noua ordine de zi prezentată.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi. Domnule
preşedinte, v-aş ruga, să respectăm din punct de vedere pe procedură, prevederile
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean. Dumneavoastră aţi
venit astăzi dimineaţă, (nu dumneavoastră, aparatul dumneavoastră) şi ne-a adus în faţă
trei proiecte importante, deosebite, privind relaţia, comunitatea europeană, creşterea
accesării de fonduri. Consider că este de o importanţă foarte mare cu consecinţe
imprevizibile unele. Rugămintea mea personală, (vreau să vă spun că vorbesc în nume
personal, cu grupul nu m-am consultat) sunt de prea mare importanţă ca să ni le băgaţi
aşa ca şi cum ar veni acum grindina sau vine zăpada şi trebuie să scoatem plugurile să
deszăpezim. Lucrurile acestea trebuie bine cunoscute de către consilieri şi vă rog să
găsiţi o soluţie, să votăm în cunoştinţă de cauză, iar această practică să nu o mai
aprobaţi a se desfăşura în consiliu. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, domnule consilier, aparent este de bun simţ
propunerea dumneavoastră, dar să ştiţi că nici propunerea noastră de a vă înainta ieri la
ora 15,00 acest proiect nu este lipsit de fundament. Pare pavată cu intenţii bune
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propunerea dumneavoastră, dar nu este chiar aşa, pentru că deadline-ul primit de la
minister este 16 aprilie. Înţeleg, pe această listă de investiţie prioritară, care o să mă
întrebaţi acum, de ce a ajuns acum pe 16 aprilie să supunem aprobării această listă şi o
să-mi spuneţi iarăşi că nu sunt diplomat, că nu sunt echidistant. Stăm cred de la sfârşitul
anului trecut, după ce s-au făcut toate discuţiile cu Compania de Apă, cu Jaspers-ul, cu
acei angajaţi de la comisia europeană care să supervizeze aceste propuneri ale judeţului,
împreună cu Primăria Bacău, care este acţionară în Compania de Apă, deci, stăm de la
sfârşitul anului trecut şi ne închinăm la Comăneşti ca să ne spună dacă vor sau nu să
intre în ADIB şi dacă sunt de acord cu propunerea noastră de investiţii pentru
Comăneşti, de aproape 11 milioane euro. Asta este explicaţia pentru care stăm de trei
luni şi efectiv ne închinăm şi chiar nu exagerez cu nimic. Cu nimic absolut şi puteţi
verifica acest lucru şi la colegii dumneavoastră de la partid şi la colegii noştri din
administraţie, de la primărie şi la colegii noştri de la administraţie, de la Compania de
Apă. Noi am întocmit o listă de investiţii prioritară şi un master plan, care să fie cât mai
ancorat în realitate pentru POS2 Mediu. Sugestiile au fost venite de la minister şi de la
consultanţă şi a fost să ne încadrăm undeva in jurul sumei de 150 de milioane de euro
pentru POS2 Mediu. Am lucrat aproape (şi sunt foarte mulţi în sală care au lucrat la
această propunere) am lucrat cred că toată jumătatea lui lunii august, septembrie,
octombrie, noiembrie, decembrie 2013, pentru a încerca să facem o propunere cât mai
avantajoasă pentru judeţul Bacău, care să cuprindă cât mai multe Unităţi Administrativ
Teritoriale în speţă, cât mai multe investiţii şi care bineânţeles să treacă de furcile
caudine ale Jaspers-ului, Jaspers fiind o unitate angajată de finanţatorul european care să
verifice dacă aceste propuneri sunt ancorate în realitatea economică a judeţului. Cu alte
cuvinte, ei trebuie să spună dacă ce propun cei de la Consiliul Judeţean, Primăria Bacău,
sau de la CRAB, sunt propuneri pur politice sau cu precădere politice! da? Despre asta
este vorba sau cu precădere subiectivă. Şi noi am muncit efectiv 6 luni la această listă.
Prima vizită a celor de la Jaspers, nu pot să spun că a fost încununată cu succes, dar a
fost trecută cu brio. Sunt propuneri cât mai ancorate în realitate de care comunităţile
care au nevoie, sunt propuneri unde dacă se vor face aceste investiţii în următorii 2,3,4,5
ani, după aceea populaţia le v-a şi exploata, adică vor avea puterea economică să se şi
branşeze la canalizări, să se branşeze la alimentări cu apă, să plătească apa. Acestea sunt
criteriile cu care se lucrează în relaţia cu Comisia Europeană, nu trântim noi acolo nişte
propuneri, am făcut un total de 200 de milioane de euro şi hai să aşteptăm banii şi să-i
tragem!. Mai avem şi experienţa Programului Operaţional Sectorial 1 Mediu care se
derulează în aceste zile. Este adevărat că se derulează mai greu, pentru că toate soluţiile
date de către Compania Regională de Apă au fost contestate în instanţă şi de aceea am
ajuns domnule consilier, să vă avansăm ieri la ora 15,00 această listă şi să venim cu
propunerea astăzi în şedinţa de consiliu judeţean. Şi repet, tot ce v-am spus astăzi, aici,
puteţi verifica la cei mai apropiaţi colaboratori ai dumneavoastră. Doamna Tofan, dacă
aveţi completări la tot ce am spus eu astăzi aici, sau doamna Bostan de la Organism
Intermediar? Dumneavoastră puteţi certifica dacă eu caut explicaţii subiective sau nu.
Sau dacă este adevărat cu 16 aprilie sau nu.
♣ D-na Bostan Anca, director, organism intermediar Protecţia Mediului: Este
adevărat, există termenul astăzi 16 aprilie pentru transmitere la Autoritatea de
Management POS Mediu a listei de investiţii prioritare aprobate şi a Master Planului
revizuit, precum şi a primului draft, a cererii de finanţare şi a caietului de sarcini pentru
asistenţa tehnică, care va pregăti aplicaţia de finanţare pentru următoarea perioadă de
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programare 2014-2020. În acest sens Ministerul Mediului a alocat circa 100 de milioane
de euro la nivel naţional, pentru pregătirea aplicaţiilor pentru perioada de programare
2014-2020. Deadline-ul pentru finalizarea acestor documente, inclusiv evaluare şi
inclusiv publicare în SEAP a caietului de sarcini este sfârşitul lunii Mai. Gândiţi-vă că şi
consultantul care va câştiga această licitaţie va trebui să elaboreze toate documentele.
Şi o aplicaţie de finanţare pentru un proiect atât de mare de infrastructură înseamnă
foarte multe documente tehnice şi economico-financiare şi pentru a putea fi plătite din
actualul POS – mediu, adică 2007-2013, înseamnă că toate aceste documente trebuie să
fie finalizate în perioada actuală de eligibilitate. Acesta este motivul pentru care toată
lumea se grăbeşte şi domnul ministru al fondurilor europene a stabilit aceste termene
scurte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu mă bucur că termenele de la minister sunt
foarte scurte şi oarecum imperative, pentru că evident vom atrage banii mai repede.
Deci, practic vorbim de 2014-2020 şi suntem în luna aprilie şi aprobăm documente
pentru 2014-2020, ceea ce este îmbucurător. Acum ca o paranteză domnule consilier.
Sigur că este frustrant ca să stai 4 luni după o administraţie condusă de un primar liberal
şi după aceea în şedinţă, oarecum să fii…
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Nu mă băgaţi în politică, domnule preşedinte, că nu
este aşa.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi vedeţi-vă de treaba dumneavoastră! Deci
este frustrant să stai 4 luni după un primar liberal, da? Şi acum în plină şedinţă, tot un
consilier liberal să ridice această problemă fără să vă informaţi pe acest subiect. Nicio
problemă. Asta este. Dacă cineva de la Comăneşti crede că judeţul se va împiedica în
Comăneşti, se înşeală. Este adevărat că ne pun în nişte întârzieri şi în nişte situaţii
neplăcute şi rarisime la nivel national, acelaşi lucru se întâmplă şi la salubrizare, dar
mergem înainte. Noi am venit cu o listă de investiţii prioritară. Cum să vă spun… aş
putea…. Dacă nu ar fi acest termen foarte strâns din partea ministerului, am putea
amâna această listă, să vedeţi că nu se poate modifica nimic la ea. Pentru că ea este
construită efectiv pe criterii obiective şi criterii administrative.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, scuzaţi-mă: Eu am fost destul
de clar. Am vrut ca să votăm în cunoştinţă de cauză, să fi avut materialele confom ce
spune regulamentul de organizare la timpul potrivit…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce regulament de organizare?
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Documentele acestea să le discutăm în comisie şi
nimic altceva. O duceţi în politică… faceţi o serie întreagă….
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu o duc în nici o politică. Care este politica
domnule consilier? V-am spus că am stat din cauza Comăneştiului 4 luni. Vedeţi ceva
politic în asta? Unde-i politica?
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Acum mi-aţi spus că-i liberal, că-i nu ştiu ce.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunteţi aşa de sensibil? Adică dumneavoastră nu
ştiţi că la Comăneşti este un primar liberal şi dumneavoastră sunteţi la PNL? Haideţi să
fim serioşi.
♣ Dl Ichim Mihai,consilier: Domnule preşedinte, nu vă permit să-mi spuneţi să-mi
văd de treaba mea. Şi reciproca este valabilă. Fiecare trebuie să-şi vadă de treaba lui.
Vă mulţumesc, domnule preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci propunerea dumneavoastră care este,
domnule consilier? Ca să înţeleg.
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♣ Dl Ichim Mihai,consilier: Propunerea mea este să nu se mai întâmple cu
asemenea lucruri atât de importante domnule preşedinte, care au consecinţe în viitor.
Pentru că întotdeauna şi experienţa mea de 20 de ani, tot am făcut pe heirup înainte şi
am ajuns unde am ajuns. Noi suntem până la urmă aleşi şi lucrăm în interesul populaţiei,
nu a unui partid sau a unui primar şi aşa mai departe.Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Ştiţi că nu îmi stă în practică să vin cu
proiecte în ultima zi. Ca regulă, vă spun că peste 90% din proiecte şi vă rog să reţineţi şi
să verificaţi această statistică, peste 90% din proiectele consiliului judeţean vă parvin cu
5 zile riguros la mapă. Nu am venit cu proiecte peste ordinea de zi decât atunci când am
vorbit de fonduri europene. Da? Şi aici vorbim de fonduri europene. Şi o să fac aşa în
continuare. Dar vă rog, ar fi trebuit să conteze mai mult pentru dumneavoastră acest
amănunt pe care l-am spus şi puteţi să verificaţi, că 4 luni am stat după o administraţie.
Nu mai spun altceva.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Şi motivele lor?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu cunoaşteţi problema şi le amestecaţi. Aici
vorbim de apă canal. Acolo este salubrizare şi este cu totul altceva. Şi nici acolo nu
cunoaşteţi motivele, dar asta este. Noi aici vorbim de apă canal. Până la sfârşitul
săptămânii trecute ne-am tot rugat şi am tot aşteptat un răspuns, din partea
Comăneştiului, dacă vor să intre în ADIB şi să beneficieze de investiţii de 11 milioane
de euro. Nu vor? Foarte bine. Se repetă filmul de la POS1Mediu. Eraţi şi dumneavoastră
consilier aici, când nu au intrat în ADIB se fac investiţii pe apă şi canalizare la Moineşti,
la Dărmăneşti, iar la Comăneşti nu se fac, da? Şi aşa se va intâmpla şi pe POS2 Mediu.
Dacă ne puteţi acuza de ceva, ne puteţi acuza că am stat 4 luni şi s-ar putea să ne acuze
primarii, ceilalţi primari din judeţ, că am stat 4 luni după o administraţie care la sfârşit
să ne spună tot nu. Nici o problemă. Eu am demonstrat maximum de deschidere,
maximum de răbdare, dacă doriţi, mai puţin cu dumneavoastră că am propus acest
proiect astăzi şi repet, nu pot să… Dacă nu ar exista hârtia de la minister, aş lăsa-o
pentru 26, 3o mai, să vedeţi că nu suferă nici o modificare. Dar pentru că vorbim de
fonduri europene şi acest judeţ nu poate să stea doar pentru că nu aţi primit materialul
vineri şi l-aţi primit ieri după amiază, eu o să merg şi am să-mi menţin propunerea de a
propune lista de investiţii prioritară la punctul 3, cred.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se
aprobă cu 32 de voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”, respectiv domnul consilier
Ichim Mihai.
◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 28.03.2014.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei director Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive la
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proiectul de hotărâre pentru aprobarea Hărţii strategice de zgomot a Aeroportului
Internaţional „George Enescu” 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 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bacău pentru semnarea Acordului de principiu privind lista de
investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” în sectorul
apă/apă uzată, aferente perioadei de programare financiară 2014-2020.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu am pus această întrebare. Cred că poate fi şi
altcineva mandatat cu votul consiliului judeţean, nu? Nu neapărat preşedintele. Nu
întreb că vreau să-mi declin competenţa.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director: Dumneavoastră sunteţi personal nominalizat
pe consiliul judeţean membru în AGA-ADIB.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci este o formalitate practic acest proiect.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director: Da.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Nu fugeam de răspundere. Nu asta voiam să
spun. Oricum rămâneam. Voiam pur şi simplu să întreb dacă există o opţiune pentru
altcineva să fie formată. Deci practic este lista închisă.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii
prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul apă /apă
uzată.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La această şedinţă sunt invitaţi şi managerul
Companiei Regionale de Apă, domnul Răzvan Găină şi reprezentantul firmei de
consultanţă S.C. FITCHTNER SRL. În această listă vedeţi şi adresa de la minister
anexată, iar lista a venit pe suport electronic. Pe C.D. Însumează 160 de milioane de
euro. Fără Comăneşti practic. Da? Cei de la Comăneşti nu ştiu dacă-i înscris. Nu-i
înscris nu? Nici măcar până acum nu au făcut în scris răspunsul. Repet, că după dânşii
am stat, se poate creea un viciu de procedură în sensul că dacă nu ne-a dat răspuns scris,
dar nici nu mai putem sta după dânşii, pentru că după dânşii am stat 4 luni. Probabil că
răspunsul în scris nu ni-l vor da niciodată, ca istoria să nu-i întrebe de ce nu au vrut să
intre în ADIB să beneficieze de aceste investiţii pe fonduri europene. Asta este, mergem
înainte. Alte judeţe au avansat aceste liste şi Master Planul încă de prin luna ianuarie,
sunt judeţe care au avansat şi în octombrie şi în noiembrie şi au pachete de lucrări deja
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licitate pe 2014-2020. Vă rog să reţineţi acest lucru. Asta vis-a-vis de breşa
administrativă care o creează Comăneştiul la nivelul judeţului. Şi repet. Nu aveţi
încredere în mine, vă rog să-i întrebaţi pe toţi ceilalţi, dacă eu inventez ceva pe acest
subiect. Ca o caracteristică generală dacă pot să spun aşa, este că zona de est a judeţului
este mai puţin acoperită cu investiţii pe apă/apă uzată şi noi am încercat să propunem
localităţi din zona de est, iar cei de la Jaspers au avut obiecţiuni. Acolo există probleme
de depopulare, de putere de cumpărare a populaţiei. Au venituri mici şi nu au considerat
prioritar pe 2014-2020 să investească în alimentare cu apă şi apă uzată pe această zonă
de est. În continuare investiţiile se canalizează cu precădere în zone foarte populate, în
zone din centrul şi vestul judeţului Bacău, în aglomerări urbane dacă pot să spun aşa şi
localităţi cu putere economică cât de cât. Dacă sunt observaţii la acest proiect?
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei director Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor
prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru particule PM 10 în municipiul Bacău şi
comuna Letea Veche”;
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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de
transport public de persoane pe unele trasee judeţene cuprinse în Programul de transport
public judeţean pentru perioada 2014-2019.
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 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, ca urmare a
finalizării licitaţiei de atribuire electronică a traseelor din data de 04.04.2014.
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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de
S.C. TRANS-LAS-COM S.R.L., judeţul Bacău şi S.C. ZAHPOP TRANS S.R.L. judeţul
Bacău, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.65 din 28.03.2014 privind
aprobarea modificării programului de transport public de persoane prin servicii regulate
în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Horărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr.187/17.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare .
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei director Mitrea Gabriela pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I
2014 al Consiliului Judeţean Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna director dacă sunt precizări speciale?
♣ D-na Mitrea Gabriela, director: În mod special nu, conform legii finanţelor
publice locale, pentru fiecare trimestru expirat, ordonatorii principali de credite au
obligaţia de a aproba acest cont de execuţie, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în
raport cu gradul de colectare a veniturilor dacă este cazul. Pentru trimestrul I 2014 nu a
fost cazul, în sinteză, execuţia veniturilor a fost realizată în procent de 100,82% faţă de
prevederi, iar cheltuielile 66,82% faţă de prevederile trimestriale. Deci, în concluzie nu
se impune redimensionarea cheltuielilor în funcţie de cuantumul veniturilor încasate.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L.
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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.
♣ Dl Pristavu Mihai, consilier: Comisia dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate
a convenit să creştem veniturile cu 200 milioane de lei vechi, respectiv 20 de mii lei şi
să diminuăm cheltuielile cu salariile tot cu 200 de milioane lei vechi. Deci, la sfârşitul
anului calendaristic, vom avea un profit brut de 89 mii lei, respectiv 890 de milioane lei
vechi. În luna iulie ne propunem să venim cu o listă de investiţii pentru anul acesta din
resurse proprii şi bineânţeles, să vedem impactul hotărârii anterioare a consiliului
judeţean vis-a-vis de reducerea chiriilor şi schimbarea categoriei de încadrare la o serie
de spaţii. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Înţeleg că sunt amendamente
până la urmă.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, nu am amendament, am o
observaţie: în cadrul comisiei de sănătate am observat o inadvertenţă în înscrisul pe o
pagină. La poziţia 4 şi 5 câştigul mediu lunar pe salariat, sus pe tabel este mii lei, dacă
înmulţim cu cifra de acolo 1.5 zero nu ştiu cât este un milliard şi nu ştiu cât urmează de
lei. Am dori să se facă corecţia ca atare. Pentru că mai sus este un alt rând care spune
personal 12, 12 persoane când este vorba de bani se înmulţeşte cu mii lei. Ce votăm
aici?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi să vedem poziţia HIT-ului şi să
rectificăm. Foarte bine că se observă greşelile.
♣ Dl Iordache Adrian, director HIT: Îl rog pe domnul consilier să mai spună
odată la ce poziţie se referă, ca să corectăm.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La ultima pagină.
♣ Dl Pîslaru Marius, consilier: Domnule director, la datele de fundamentare la
punctul 4 şi 5 este vorba de un million cinci sute nouă mii lei, ar însemna 15 miliarde.
♣ Dl Iordache Adrian, director, HIT: Da, este o greşeală.
♣ Dl Pîslaru Marius, consilier: Cu siguranţă este o greşeală.
♣ Dl Iordache Adrian, director, HIT: Da, va fi remediată.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este foarte bună observaţia. Pe mine chiar mă
bucură. Asta înseamnă că la comisie se discută şi comisiile chiar sunt filtre de cele mai
multe ori. Nu spun uneori. De cele mai multe ori.
♣ Dl Iordache Adrian, director, HIT: Domnule preşedinte, am o scurtă intervenţie
vis-a-vis de decizia consiliului judeţean de a se diminua chiria. Aş vrea, dacă putem,
poate în prima şedinţă de consiliu judeţean, să avem şi o hotărâre, că deocamdată nu
avem o hotărâre şi nu putem aplica această decizie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai spuneţi odată vă rog frumos că nu am auzit.
♣ Dl Iordache Adrian, director, HIT: Data trecută s-a discutat de propunerea
comisiei de a diminua chiria de la 4 euro la 2 euro. Nu există o hotărâre dată în sensul
acesta şi deocamdată nici nu o pot bugeta, nici nu o pot aplica. Ca urmare aşteptăm o
decizie din partea consiliului judeţean în sensul acesta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. O să avem la următoarea şedinţă.
♣ Dl Iordache Adrian, director HIT: Asta era şi rugămintea mea dacă se poate cu
prioritate ca să putem aplica mai rapid.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. La următoarea şedinţă. Şi după aceea vă
rectificaţi bugetul în funcţie de această hotărâre.
♣ Dl Iordache Adrian, director, HIT: Dacă nu am această hotărâre, nu pot să fac o
rectificare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La proxima şedinţă actualizăm propunerea tot în
plenul consiliului judeţean.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul
domnului consilier Pristavu Mihai şi cu corectura de rigoare de la comisia de sănătate şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de
dezvoltare durabilă a judeţului Bacău – document cadru pentru perioada de programare
2014-2020;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest proiect a fost depus la mapă cu 5 zile,
înainte de şedinţă, dar este un proiect care nu este în ceasul al 24-lea sau al 25-lea (cum
doriţi) aşa cum era cel cu lista de investiţii prioritară. Este şi acesta un document relativ
urgent pentru că deja primarii, autorităţile locale, încep să-şi construiască proiectele
pentru 2014-2020, pentru că deja s-a creionat acordul de parteneriat cu Comisia
Europeană. Se cam ştie în linii mari ce se finanţează şi ce nu se finanţează. Şi ştiţi că şi
în perioada 2008-2009 toţi care aţi fost implicaţi, fie că eraţi vicepreşedinţi de CJ,
subprefecţi, prefecţi, şefi de instituţii deconcentrate, consilieri, vă amintiţi în anul 2008
ce goană era pe la diverse instituţii ale statului după fel de fel de avize de care primarii
aveau nevoie, pentru a depune proiectele la Ministerul Dezvoltării sau la Ministerul
Agriculturii. Erau acele avize privind investiţia pe care o au dânşii, dacă este prinsă sau
nu în strategia de dezvoltare durabilă. Sigur că nu va urma o avalanşă de asemenea
solicitări în următoarea lună, dar preconizăm că după 20 mai, 1 iunie vor începe să fie
depuse asemenea solicitări, de aceea un asemenea proiect cum este acesta şi care deşi a
fost cu cinci zile înainte la mapă şi care este destul de laborios pentru a fi parcurs doar
în 5 zile şi care are implicaţii mai mari decât 1 an, 2, 3, are implicaţii profunde în
dezvoltarea judeţului Bacău, este un proiect pe care îl putem lăsa la dezbatere. Nu vreau
să-i spun amânat dar, îl putem lăsa la dezbatere în continuare şi nu este nici o problemă
dacă îl aprobăm la sfârşitul acestei luni sau chiar în şedinţa din luna Mai. Repet, noi
l-am pus astăzi pentru că există acest risc mic acum, repet, ca primarii să vină să
solicite. Eu am înţeles de la dânşii că ei încep deja să lucreze la proiecte şi nu vor veni
imediat la avize, în următoarea perioadă dar, după 1 iunie se va creea acest curent. Deci,
dacă nu există observaţii majore îl putem aproba astăzi, dacă există observaţii îl putem
lua foarte bine în calcul, îl putem dezbate şi putem modifica documentul în funcţie şi de
aceste propuneri, astfel încât în luna Mai toată lumea să voteze acest proiect de hotărâre.
Noi l-am pus la ordinea de zi, tocmai din dorinţa de a starta aceste discuţii. Dacă sunt
observaţii?
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, este cred de bun augur şi de bun
simţ. Tot consiliul judeţean a mai aprobat asta în alt an, în 2007-2013. Din punctul meu
de vedere, cred că se impunea ca înainte de a se parcurge etapa asta actuală, să ni se
spună care sunt celelalte condiţii, să ni se spună de cei îndrituiţi, de unde am pornit,
unde am ajuns, cât am preluat din nerealizările vechiului angajament pe care l-am făcut,
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ce am preluat şi unde mergem în continuare, care sunt lucrurile noi faţă de ce am avut
noi în proiectul din 2007-2013!? Cu această completare, cred că putem trece la discuţii
în continuare şi eu sunt pentru ca să-l aprobăm acum proiectul, pentru că lucrurile sunt
în mare creionate şi trebuie să dăm timpul necesar inclusiv primarilor, primăriilor şi
celorlalte structuri, să facă documentaţia necesară pentru că birocraţia încă ne sufocă.
Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Sigur că solicitarea dumneavoastră este iarăşi
de bună intenţie, numai că vedeţi, contractarea unui asemenea audit, dacă pot să spun
aşa, la ceea ce s-a întâmplat pe 2007-2013, presupune un contract şi o nouă sumă de
bani. Cei care au întocmit acest document pe care îl aveţi astăzi la mapă nu au obligaţia
să facă o situaţie comparativă cu 2007-2013 şi nu este o muncă de o zi, este o muncă
destul de laborioasă şi cu atât mai mult cu cât ştiţi foarte bine, asta se întâmplă la fiecare
strategie de dezvoltare şi în viaţa fiecărui judeţ. Foarte multe lucruri pe care ni le
propunem acolo, depind de felul în care se mişcă administraţia centrală, în speţă,
ministerele. De exemplu, haideţi să vă dau un exemplu foarte elocvent, în 2007-2013,
nu a fost prinsă nicăieri autostrada Bacău-Braşov. Şi iat-o prinsă, Bacău-Braşov-Sibiu
pe fonduri europene. Pentru următorul exerciţiu financiar, chiar dacă ea nu era, ăsta este
un exemplu pozitiv. Sunt altele negative, sunt lucruri care ne-am fi dorit să se întâmple
în 2007- 2013, dar nu s-au întâmplat din cauza autorităţilor centrale. Întrebarea aş
pune-o invers! Dacă există proiecte pe fonduri europene pe care autorităţile locale să nu
le fi absorbit? Iar acum nu suntem chiar la ora bilanţului că s-a obţinut acea prelungire
N+2 până în 2015, nu suntem încă la ora bilanţului dar, putem creiona câteva idei. În
principiu autorităţile din judeţul Bacău şi primarii de municipii, de oraşe şi de comune,
au avut proiecte, au depus proiecte, au atras proiecte, au implementat proiecte, cel mai
rău merge dacă pot să spun aşa acest POS Mediu pe apă canal. Dar şi aici nu ştiu dacă
sunt vinovate autorităţile locale, cât legislaţia din achiziţii publice şi poate într-o mai
mică sau mai mare măsură, unitatea de implementare proiecte de la compania regională
de apă. Faptul că astăzi dintr-un total de 7-8 pachete de lucrări se lucrează, astăzi dacă
nu mă înşel doar la trei, celelalte cinci sunt în diverse stadii de adjudecare fie la instanţă,
fie la CNSC, a făcut ca acest POS Mediu să meargă foarte greu. De exemplu la deşeuri,
a mers foarte, foarte repede şi acum când am ajuns la mal ne înnecăm aproape ca ţiganii
pentru că şi aici fac o paranteză cu Comăneştiul. Avem celula doi construită şi graţie
primăriei Bacău, care ne-a pus la dispoziţie terenul, avem deci celula doi construită şi
trebuie să organizăm licitaţie pentru operarea acestor instalaţii. Toate unităţile
administrativ teritoriale din judeţ 92 plus consiliul judeţean 93, au aprobat această
documentaţie cum prevede legea, să înceapă licitaţiile, una singură ne ţine de 2-3 luni,
în speţă UAT Comăneşti, din motive care nu au legătură cu acest subiect şi suntem la
acest moment, de a nu avea lansată licitaţia pentru instalaţia în celula doi şi dacă nu o
avem lansată, nu are cine să le opereze şi în momentul când se va umple celula unu, (vă
ofer scenariul care devine din ce în ce mai realist) se umple celula unu actualmente şi nu
vom putea intra în celula doi pentru că nu am putut organiza licitaţia acolo. De ce?
Pentru că statutul de dezvoltare intercomunitară pe salubrizare, este unul construit după
recomandările Uniunii Europene, care spune că toate deciziile se adoptă în unanimitate.
Deci, doar unul dacă este împotrivă este o problemă. Şi uitaţi că acel unu a apărut în
judeţul Bacău şi nu putem merge înainte, deşi 93 de entităţi au aprobat aceste
documentaţii bine pregătite, una nu vrea. Şi nu putem merge înainte. Asta este
democraţia şi birocraţia, (aşa cum spunea şi domnul consilier mai înainte), în care trăim.
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Exemplu de proiect european care deşi a mers bine în faza de implementare, acum pe
final se poticneşte. Dar revenind la strategia de dezvoltare durabilă, repet, o comparaţie
unde suntem astăzi faţă de ce ne-am propus în 2007, o putem face, dar nu cu cei care au
realizat acest studiu. Pentru că cei care au realizat acest studiu au avut ca obiect al
contractului doar acest lucru. Repet, mai putem amâna o lună, sau putem aproba astăzi
proiectul.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, eraţi şi dumneavoastră, eram şi
eu şi erau şi alţi colegi care sunt astăzi în consiliul judeţean, când s-a pus problema de
acele programe şi proiecte, pentru aducţiunea de apă potabilă la locuinţa fiecăruia,
inclusiv a lui Ghiţă, dau un exemplu din comuna cutare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cum, cum? Că nu am înţeles.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Eram toţi prezenţi, când s-a mai pus problema
proiectelor de aducere a apei potabile la locuinţa fiecăruia, la robinetul fiecăruia. Atunci
am ridicat problema pericolului care se naşte, pentru că în proiectele respective, nu era
prevăzută etapa a doua ce facem cu apa uzată, pentru că eu am pus-o din punct de
vedere medical, apele uzate pot fi focare de epidemii, de boli, de infecţii şi aşa mai
departe şi nu numai cea de la uzul casnic, de la chiuveta lui Ghiţă şi cea care rezultă din
tehnologia veterinară şi aşa mai departe. Şi atunci mi s-a spus că proiectanţii nu au ca
obiect de acţiune şi partea a doua. De aceea noi ne-am oprit la jumătatea drumului şi
acuma trebuie să venim cu partea asta apă canal/apă uzată şi observaţi că foarte multe
unităţi administrative lucrative, cum ar fi sistemul sanitar, nu primesc autorizaţie de
funcţionare, domnule preşedinte, tocmai pentru că nu au realizată această problemă a
apelor uzate cu potenţial epidemiologic şi infecto-contagios. De aceea cred că atunci am
greşit că nu am prevăzut şi această etapă şi suntem astăzi obligaţi să o facem numai pe
asta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, ştiţi câte entităţi… doamna
Gireadă vă amintiţi cred că cifra? Cred că 5 şi nu greşesc. Entităţi la nivelul statului
român care s-au ocupat de investiţii în apă şi apă uzată.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director: Da. Ministere şi agenţii. Cinci instituţii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Erau Ministerul Agriculturii, Ministerul
Dezvoltării, ADR-ul, Ministerul Mediului, prin două şi prin Administraţia Fondului de
Mediu pe alocuri şi câte o primărie de capul ei…
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Am spus cuvântul magic „birocraţie”, dar noi…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci cinci instituţii, fără a fi puse cap la cap. Şi se
finanţau investiţii în alimentare cu apă şi apă uzată, fără a şti unii de alţii. Aşa a
funcţionat birocraţia. Dacă o să fixez în următoarea perioadă de timp, o să spuneţi iar că
fac politică. De bine, de rău, acum aceste lucruri nu se mai întâmplă pentru că toate sunt
centralizate la nivel de Consiliul judeţean şi pe Ministerul Fondurilor Europene. Acuma
nu mai poate să se ducă o primărie la Ministerul Mediului şi să obţină o finanţare pentru
canalizare sau pentru alimentare cu apă. Nu. Cum să spun… nu suntem vinovaţi de ce
s-a întâmplat cu birocraţia în ultimii ani în România. Încercăm acum să ne adaptăm şi…
nu ştiu dacă acesta este un impediment ca să mergem mai departe cu documentul. Da.
Ce să vă spun.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule preşedinte, mă bucur că aţi anunţat
că aveţi disponibilitatea de a amâna acest proiect şi cred că este util de a-l mai curăţa de
anumite inadvertenţe, pentru că studiind cu atenţie, zona pe care o reprezintă şi în care
locuiesc, am găsit o ciudăţenie să zic aşa. Dacă înţeleg bine, este posibil să apară acolo
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o premieră mondială, un Parc Industrial Subacvatic. Dacă vă uitaţi la prima anexă la
proiectul nr.31, de la proiectele de interes local, o să vedeţi că există din partea
autorităţii locale oneştene înfiiţarea unui Parc Industrial în municipiul Oneşti. Locaţia
este de o suprafaţă de 20 de ha, în zona Belci. Din câte ştiu eu, poate greşesc, singurele
terenuri pe care le deţine acolo primăria, de fapt nu le deţine pentru că sunt în
administrarea Apelor Române, sunt pe fundul fostului lac Belci. La punctul 35, apare
reamenajare lac agrement Belci. Deci una din două. Ori se face parc industrial şi nu se
mai poate face lacul, ori se face lacul, ori se fac amândouă şi atunci, cum spuneam, o
premieră mondială Parc Industrial Subacvatic. Avem un aport de turişti. Dacă
municipalitatea oneşteană s-a gândit acolo să facă Parcul Industrial, cred că este o idee
nefericită pentru că este o zonă în care terenul nu este sigur, este o zonă cu aluviuni, este
un teren cu un sol sedimentat şi pe de altă parte nu există infrastructură. Sunt dezamăgit
şi întristat că Oneştiul nu mai are o administraţie competentă şi eficientă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, eu văd punctul 35.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Da.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Care este acel cu industrialul?
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Punctul 31.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi care este neclaritatea? Că pe aceeaşi locaţie se
fac două obiective?
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Pe aceeaşi locaţie se află şi parcul industrial
şi lacul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu ştiu dacă se suprapun.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Eu cred că se suprapun, pentru că acolo sunt
numai terenuri private.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ar fi bine să ne lămurim, domnule consilier, aici.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Ar fi bine să nu fie aşa, dar chiar dacă este
aşa, nu cred că este o locaţie foarte bună. Se pierde zona industrială a Oneştiului care
trebuie valorificată, o zonă cu o infrastructură industrială, cu utilităţi şi aici chiar aş face
un apel către consiliul judeţean, să vină alături de autorităţile locale oneştene, să
participe la un proiect comun de realizare a unui Parc Industrial. Motivele sunt mai
multe pentru că nu beneficiază numai Oneştiul de o astfel de investiţie. Ar beneficia
toată Valea Muntelui, cum de fapt tradiţional aşa a fost şi consiliul judeţean mai are şi
expertiza unui proiect finalizat, a unui Parc Industrial, iar în felul acesta cred că…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi îi găsim şi domnului Iordache loc de muncă că
tot este din Oneşti şi nu-l mai vreţi la HIT…îl transferăm la Oneşti. Nici măcar nu
trebuie să dea concurs. Prin transfer.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Da. Deci asta este. Dacă greşesc, v-am spus,
oricum pledez pentru constituirea Parcului industrial în zonă industrială, iar dacă nu
greşesc, să se elimine această inadvertenţă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles, domnule consilier. Haideţi să vedem
dacă se suprapun. Eu nu cred că se suprapun. Este clar că trebuie să existe un dialog cu
primarul şi cu consultantul. Este evident. O notăm. Nu îmi place să cred că nu aveţi
dreptate.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Mi-e teamă să nu fie şi alte inadvertenţe. Eu
m-am referit aici la ceea ce cunosc eu. Dar trebuie revăzut întreg documentul.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu ce am propus? Ca acest document care a fost
depus conform legii cu 5 zile înainte la mapă, să îl mai lăsăm, că nu se întâmplă nimic
dacă îl mai lăsăm o lună. De abia după 1 iunie devine presant.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Din discuţiile cu primarii din zonă am
înţeles că s-a fărâmiţat prea mult judeţul în microregiuni. Microregiunile au o pondere
prea mică prin numărul de locuitori şi se sugerează ideea de a se face numai trei
microregiuni care să aibă o forţă mai mare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar vedeţi că sunt limitate de populaţie aceste
microregiuni. Da. Domnul consilier Răspopa am înţeles că vreţi să completaţi?
♣ Dl Dumitru Răspopa Mincu Adrian, consilier: Proiectul sub forma care a fost
prezentat nu este chiar exact. Într-adevăr în acea zonă, dumneavoastră vedeţi aria totală.
Se va face şi un lac şi zona industrială. Zona industrială este gândită a fi pe marginea
unde vine strada în apropiere, iar dacă te uiţi în spate este fosta albie de râu şi în zona
aceea se vrea a fi amenajarea acelui lac. Deci forma în care este prezentată este în opinia
mea greşită. Dar proiectele sunt creionate corect.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Chiar şi aşa fiind, nu cred că este oportun o
zonă industrială lângă un lac de agrement. Deci numai dacă ne referim la terenul pe care
l-a avut termocentrala doi, termocentrala pe cărbune unde sunt 34 de ha ale Ministerului
Economiei şi care pot fi preluate de administraţia locală. Ştiu că ministrul Vosganian
avea această intenţie de a transfera către autorităţile locale terenurile care le deţineau
unităţile Ministerului Economiei.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Deci haideţi să curmăm aici acest dialog şi să
o rog pe doamna administrator public Popouţanu să stabilească… dar o să stabilim aici
în plen ziua de 7 Mai, miercuri, ora 12,00 cei de la AVENSA să vină chiar aici în
această sală sau la sala mica, să se întâlnească cu consilierii judeţeni care au propuneri,
au rectificări de făcut pe acest document. Deci pe data de 7 Mai ora 12,00 ca să fie uşor
de reţinut şi am să propun aprobarea acestui proiect pentru şedinţa ordinară a lunii Mai
Mergem mai departe şi am să vă rog să-i permiteţi domnului vicepreşedinte Floroiu
Ionel să conducă şedinţa mai departe, pentru că la Ateneu începe şedinţa Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitare de Salubrizare şi avem subiectul de care vă pomeneam mai
înainte. Îl avem pe ordinea de zi şi trebuie să fiu prezent acolo. Vă mulţumesc pentru
înţelegerea manifestată cu punctele de la „Diverse” şi pentru cele două care urmează.
Sunt proiecte pe fonduri europene şi sper să ne vedem la şedinţa din luna Mai dacă nu
vom mai avea o extraordinară în luna aprilie. Vă doresc sărbători liniştite alături de cei
dragi. Domnule vicepreşedinte Floroiu, vă rog, preluaţi conducerea acestei şedinţe.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da, domnule preşedinte, mulţumesc frumos.
◄Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii
nr.119/2013 privind aprobarea participării Judeţului Bacău, prin Consiliul Judeţean
Bacău, la proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă” şi a cheltuielilor cu care va fi implicat Consiliul
Judeţean Bacău în implementarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
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♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Doamna administrator public, vă rog să faceţi
câteva precizări la acest proiect, pentru că dumneavoastră aţi venit cu referatul pentru
modificarea vechiului proiect.
♣ D-na Popouţanu Dorina, administrator public: Deci acest proiect depus în anul
2007 la ADR… Îmi cer scuze.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: V-aţi pierdut?
♣ D-na Popouţanu Dorina, administrator public: Un pic.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Hai reveniţi-vă. Calmaţi-vă.
♣ D-na Popouţanu Dorina, administrator public: Consiliul judeţean va
achiziţiona prin acest proiect 24 de autofreze pe toată regiunea Nord-Est, pe toate
celelalte judeţe, din care pentru consiliul judeţean se va achiziţiona utilaje de
deszăpezire constând în patru autofreze şi un autovehicul UTV. Acestea prin acest
proiect vor trece la ISU. Ei vor prelua aceste utilaje.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Concret ce s-a modificat faţă de hotărârea
veche?
♣ D-na Popouţanu Dorina, administrator public: Faţă de hotărârea veche având
în vedere că programul se închide în decembrie 2015, deci s-a solicitat scurtarea
perioadei de implementare de la 20 de luni la 18 luni.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Atât da? Asta trebuia să spuneţi să rezumaţi
scurt şi la obiect.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării
Judeţului Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău, la proiectul „Programe de studii
flexibile şi competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Compet
IT&C)”, cod SMIS 138873, a cheltuielilor şi activităţilor cu care va fi implicat Consiliul
Judeţean Bacău în implementarea acestuia;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru
anul 2014 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.”;
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 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii pe drumurile judeţene
„Reabilitarea Podeţ pe DJ 241, km .26+200, la Podu Turcului, jud.Bacău şi pentru
abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.67 din 28.03.2014;
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Domnule director Valentin Palea, vă rog să
daţi câteva explicaţii.
♣ Dl Palea Valentin, director, Serviciul Public Judeţean de Drumuri: Noi, de
obicei la elaborarea documentaţiilor tehnico economice consultăm şi autorităţile locale
şi bineînţeles şi cetăţenii care vor fi afectaţi de aceste implementări ale documentaţiilor.
La acest podeţ am întâmpinat mici discuţii şi împotriviri vis-a-vis de reabilitarea acestui
podeţ, care constă nu numai în reabilitarea exclusivă a podeţului ci şi reabilitarea albiei
din zona sa. Unii cetăţenii au fost reticenţi vis-a-vis de construcţie, deoarece se temeau
să nu le afecteze proprietăţile lor. Dar noi am ajuns împreună cu proiectantul la o soluţie
de compromis în aşa fel încât să mulţumim pe toată lumea şi să putem implementa acest
proiect. De aceea, în urma acestor modificări s-a diminuat valoarea devizului general şi
am revenit cu el în faţa dumneavoastră pentru a fi votat. Mulţumesc.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Este adevărat, este zona mea natală şi aş vrea să
vă spun că mă bucură implementarea acestei investiţii, mă bucură nu numai prin faptul
că este din Podu Turcului, ci şi pentru că este una absolut necesară. A fost şi motivul
pentru care am propus încă din anul 2007, atunci când au fost inundaţii cu efecte
devastatoare în zonă, atât pentru consiliul judeţean cât şi pentru locuitorii din zonă. Aşa
ca o mică explicaţie, este vorba de un podeţ care traversează drumul judeţean DJ 241, în
zona de sud a localităţii Podu Turcului, un podeţ mult subdimensionat pentru ceea ce
trebuia el să facă, pentru cantitatea mare de apă şi aluviuni, din păcate şi alte mizerii
care se adună în momentul precipitaţiilor mai abundente de pe zona de sud. De aceea
apreciez încă o dată implementarea acestei investiţii, cât şi dacă vreţi, apreciez şi
memoria executivului care iată, că pune în aplicare o propunere făcută acum 7 ani. E
mai bine mai târziu decât niciodată, numai că aş face o simplă observaţie. În ultimii 7
ani, au mai avut loc şi alte inundaţii şi pagubele pe care le-au produs aceste inundaţii
locuitorilor şi suma pagubelor locuitorilor din zonă şi cheltuielile consiliului judeţean,
care în fiecare an trebuie să decolmateze şi trebuie să refacă şanţurile, s-ar părea că
depăşesc valoarea podeţului. Dar în fine, este bine că se face acum, dar este bine ca
această investiţie să fie urgentată. Aş avea totuşi şi o observaţie vis-a-vis de reticenţa
unor părţi a locuitorilor din zonă. Este dreptul lor, iar deplasarea utilajelor s-ar fi făcut
pe proprietatea dumnealor, numai că aş vrea, ca aceeaşi grijă să aibă şi locuitorii pentru
păstrarea curăţeniei albiei, care bănuiesc că va fi reabilitată din ceea ce observăm şi de
asemenea aceeaşi sensibilitate să aibă şi autorităţile locale pe acest subiect. Adică
măsuri pentru cei care vor depozita gunoae în albie, pentru că şi acest lucru a dus la
agravarea situaţiei. Încă o dată mulţumesc executivului, colegilor consilieri judeţeni,
pentru această investiţie, cât şi pentru alte investiţii cum ar fi piaţa agro-alimentară şi cu
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această ocazie daţi-mi voie să transmit tuturor, dumneavoastră, celor prezenţi şi
locuitorilor judeţului nostru sărbători pascale fericite. Mulţumesc.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşdinte: Mulţumesc şi eu domnule consilier. Într-adevăr
investiţia este foarte importantă. Cunosc şi eu situaţia din zonă dar, acel pârâu se
colmatează permanent şi din vina cetăţenilor, dar şi datorită faptului că pe versantul de
nord-est dacă am eu imaginea corectă a localităţii, se adună un volum foarte mare de
apă de la precipitaţiile abundente şi nu are respectivul podeţ, respectiva albie capacitatea
de a prelua toată apa. Aşa cum aţi arătat şi dumneavoastră este şi vina cetăţenilor. Pe
cetăţeni trebuie să-i educăm prin măsuri coercitive, dacă nu au educaţia necesară, o să
apelăm la primarul comunei Podu Turcului să ia măsurile legale necesare ca să nu se
mai arunce gunoaie, peturi şi aşa mai departe în zonă.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte de şedinţă, am o problemă de
principiu, deoarece domnul director s-a cam încurcat în explicaţii. Proiectantul nu a ştiut
starea juridică a terenului pe care îl proiectează? Ca să evităm astfel de comentarii şi
discuţii cu populaţia şi proprietatea. Nu se respectă proprietatea, nu ştie înainte
proiectantul?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Domnule consilier, dacă din dezbateri şi din
discuţii am ajuns la această concluzie şi am reparat-o înainte de a începe lucrările care
este problema?. Decât că am făcut un lucru foarte bun. Doresc succes celui care va
câştiga licitaţia şi să terminăm podul acesta cât mai repede.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la ultimul punct de la Diverse al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte
Floroiu Ionel îi dă cuvântul doamnei director Bogea Angela pentru a prezenta expunerea
de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr.119/2012 privind aprobarea criteriilor procedurilor şi atribuţiilor
specifice funcţiei de administrator public al judeţului Bacău.
♣ D-na Bogea Angela, director: Este vorba de fapt de o corelare a criteriilor
specifice de ocupare a funcţiei de administrator public al judeţului Bacău, la legislaţia în
vigoare, în sensul că în 2012 când noi am aprobat aceste criterii exista o legislaţie cu
privire la aceste criterii, iar de atunci şi până acum s-au mai modificat două acte
normative şi noi nu facem decât să adaptăm hotărârea noastră la noile acte normative.
Mulţumesc.
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: D-na director, am observat acolo la condiţii, vechime
5 ani în profesie cu studii superioare de lungă durată. Există o şcoală pentru
administratori publici?
♣ D-na Bogea Angela, director: Nu. Nu există o şcoală.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Cine deliberează? Atunci scrieţi acolo echivalentul
studiilor…
♣ D-na Bogea Angela, director: Este vorba de studiile pe care le-a absolvit fiecare
candidat când vine la recrutare.
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♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Dar spuneţi clar doamnă, pentru că am mai avut
astfel de bâlbâieli şi în altă parte şi ştiţi speţa, nu vreau să o mai spun aici!.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Domnule consilier, permiteţi să vă contrazic.
Nu este neapărat dacă faci o şcoală de administraţie publică locală trebuie să fii şi un
bun administrator sau un bun manager. Eu cred, cu capacitatea managerială mai ai …
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Eu nu asta am spus. Ce condiţii cereţi dumneavoastră
când depun dosarul?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Studii superioare de lungă durată.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Nu scrie numai atât.
♣ D-na Bogea Angela, director: Fiind vorba de o funcţie de conducere, este
obligatoriu totuşi o anumită vechime în specialitatea studiilor. Este riscant totuşi să dai
drumul la un concurs de administrator public care are şi rolul de ordonator principal de
credite al judeţului pentru un copil care a terminat ieri facultatea şi se încrie la concurs.
Deci aceste condiţii sunt în Legea nr.188 din cadrul funcţionarilor publici este şi în
codul muncii.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Doamna director…
♣ D-na Bogea Angela, director: Deci noi nu am făcut decât să coroborăm toate
legislaţiile în materie.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Doamna director, eu vă ştiu păsul. Şi vă ştiu şi
motivaţia. Eu ştiu să citesc româneşte şi gramatical. Asta înţelege Bulă Ichim din ceea
ce aţi scris dumneavoastră acolo. Restul explicaţiilor… treaba dumneavoastră.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Fericiţi am fi, să găsim un manager public
foarte bine, pregătit din toate punctele de vedere. Un om echilibrat, bine pregătit
profesional, cu o experienţă în administraţie publică locală şi ceea ce înseamnă
administraţie judeţeană. Vă mulţumesc!
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Dacă mai sunt intervenţii la punctul
„Diverse”? Dacă nu mai sunt, vă mulţumesc, vă doresc sărbători fericite din partea
conducerii consiliului judeţean.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 16.04.2014, pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit,
Consilier Nicoleta Ciulină
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