CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 13 decembrie 2010, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare prin Dispoziţia nr.349 din 09.12.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi
adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi toţi.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♠ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi
invitaţi, permiteţi să încep şedinţa ordinară din 13 decembrie 2010. Aşa cum vă anunţam joi,
la extraordinara privind rectificarea bugetului, astăzi la mape nu sunt proiectele privind
managementul integrat al deşeurilor. Astăzi sper să se finalizeze discuţiile între minister şi
consultant, astfel încât foarte probabil, dacă nu la sfârşitul acestei săptămâni, atunci la
începutul săptămânii viitoare să avem o nouă extraordinară doar pe acest subiect, pe aplicaţia
la deşeuri. Ordinea de zi pe care v-o propun astăzi este următoarea:
1.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 09 decembrie 2010.

2.
Proiect de hotărâre privind privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al
Judeţului Bacău” domnului Ioan Măric.
Iniţiator : dl Dumitru Brăneanu –vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
3.
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele
prevăzute de Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, aplicabile în anul 2011.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor
tehnico-economici şi a Politicii de Tarifare pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
5.
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, pe lângă Consiliul Judeţean Bacău, a
Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă.
Iniţiator : dl Dumitru Brănenau –vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
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6.
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
7.
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
8.
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la unele instituţii
publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în
anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, Direcţia Judeţeană de
Evidenţa a Persoanelor Bacău şi Camera Agricolă Judeţeană Bacău.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2011 a concediului de
odihnă anual neefectuat în anul 2010 de către Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului
Judeţean Bacău.
Iniţiator : dl Dumitru Brăneanu –vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de dare în folosinţă gratuită,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.89/2009 privind darea în folosinţă gratuită
Municipiului Bacău a 50% din imobilul „Centru pentru acţiuni de salvare şi prevenire a
dezastrelor – fosta clădire a Bibliotecii Judeţene Bacău”.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a
judeţului Bacău.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni al Serviciului
de Protecţie Civilă din cadrul Inspecţiei de Prevenire şi a Planului de măsuri şi acţiuni al
Centrului Operaţional Judeţean, din structura Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2011.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către
judeţul Bacău pentru cumpărarea unui imobil compus din construcţie şi teren situat în
Municipiul Bacău, strada Mihail Kogălniceanu, nr.12 (fostă Ghe. Vrânceanu nr.44).
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.110/2010 privind aprobarea Master Planului Sistem de Management Integrat al Deseurilor
în judetul Bacau şi a Listei de investiţii prioritare pentru sectorul deşeuri la nivelul judeţului
Bacău.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici, a Planului anual de evolutie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinantarii
proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacau”.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentului de poziţie privind modul de
implementare a proiectului « Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Bacău ».
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.183 din 22.11.2010 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă şi
evidenţa persoanei prestate de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău, în
anul 2011.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
20. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău şi al Spitalului de Pediatrie Bacău pe anul 2010.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
21. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecomonici pentru
obiectivul de investiţie “Reamenajare intrare principală a Spitalului de Pediatrie Bacău”.
Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
22. Diverse.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La ordinea de zi o să vă propun spre dezbatere un
proiect pe care dorim să îl iniţiem la nivelul Consiliului judeţean. Aţi primit această
propunere « Program judeţean de refacerea a plantaţiilor de pomi fructiferi la toate şcolile din
mediul rural ». Este prins la punctul de « Diverse » şi aveţi aici o argumentaţie pe două pagini
şi jumătate, aproape trei, a celor doi iniţiatori, subsemnatul şi domnul Dumitru Brăneanu.
Vom discuta la « Diverse » şi bineînţeles că vom mai discuta pe marginea acestui proiect
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dacă este de actualitate, dacă este util şi necesar în mediul rural şi vom vedea dacă ni-l putem
însuşi pentru anii următori, pentru cel puţin următorii patru ani.
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: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei extraordinare din data de 9 decembrie 2010 şi se dă cuvântul doamnei secretar al
judeţului Brumă Elena Cătălina.
♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor art.42
alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 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 extraordinare a Consiliului
Judeţean Bacău din data de 09.12.2010.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
► Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Dumitru Brăneanu
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean
de Onoare al Judeţului Bacău” domnului Ioan Măric.
I se acordă diploma domnului Ioan Măric.
♣ Dl Măric Ioan: Mulţumesc pe această cale Consiliului Judeţean Bacău şi ţin să vă
urez sărbători fericite şi toate cele bune. Voi munci cum am făcut-o şi până acum, şi am lucrat
din suflet, şi în continuare voi face cinste judeţului pe unde mă voi duce. Eu de miercuri voi fi
la Bucureşti să reprezint arta naivă, o expoziţie de obiceiuri şi datini, pe urmă voi pleca la
Botoşani, pe 22 voi fi la Iaşi, iar la anul viitor mi s-a oferit posibilitatea să merg în străinătate.
Voi face o expoziţie la Bordeaux unde vor avea şi ateliere de creaţie, pe urmă între 1 şi 17
iunie voi avea ateliere de creaţie la Nantes, apoi voi merge la Strasbourg unde voi avea
Festivalul de port şi mă aşteaptă şi Bruxelles-ul cu o expoziţie personală în august şi
participare la „Belle Arte” de artă naivă. Ţin să vă mulţumesc încă odată, toate cele bune,
sănătate, fericire şi bucurii la întreg colectivul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Felicitări maestrului Ioan Măric, mulţumim şi noi
pentru frumoasele cuvinte.
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♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, vreau să rostesc două cuvinte
doar atât, nu vă reţin mult. În lumea satului este o veche vorbă omenească care spune aşa:
„Omul este ca şi vinul, cu cât trece timpul devine din ce în ce mai bun”. Bădia Ion se pare că
vine să întărească vorba asta, şi în numele nostru vreau ca şi eu să-i rostesc o felicitare – în
portofoliu îi lipsea acest titlu, îl felicităm, îi urăm sănătate, viaţă lungă şi să ne reprezinte
întotdeauna aşa cum ştie, cu multă înspiraţie şi frumos.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim şi noi, domnule profesor să ştiţi că e
valabil şi pentru dumneavoastră, şi când spun aceast lucru mă gândesc la cel mai proaspăt
eveniment „Strategia de dezvoltare a judeţului”, unde am apreciat şi atunci, apreciez şi acum,
poate veţi reuşi şi astăzi să repetaţi în parte ce am discutat acolo, aţi avut un discurs foarte
bun pe care foarte mulţi politicieni ai judeţului Bacău ar trebui să-l urmărească şi în parte să
şi-l însuşească. Şi dumneavoastră intraţi în aceiaşi categorie cu vinul vechi şi bun.
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 în forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
► Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât
cele prevăzute de Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, aplicabile în anul 2011.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Expunerea de motive este lungă şi plină de cifre şi
procente, sunt câteva formulare cheie peste tot, însă se păstrează tarifele prezentate şi supuse
aprobării, sunt valori propuse pentru anul 2011 la nivelul celor din 2010. Deci cu foarte mici
excepţii, nu cresc tarifele în ceea ce vă propunem în acest material, fie că vorbim de Muzeul
de Istorie, Revista „Ateneu”, Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza, Filarmonica „Mihai Jora”
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, Serviciul Public Judeţean de Drumuri, Structura
Arhitec Şef, tarifele Consiliului Judeţean, ba mai mult în unele locuri se propun unele tarife
mai mici.
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 în forma prezentată 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 aprobarea Studiului de Fezabilitate, a
Indicatorilor tehnico-economici şi a Politicii de Tarifare pentru proiectul „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este ultima piesă de la aplicaţia care s-a finalizat
săptămâna trecută. Contractul firmei de consultanţă cu Ministerul a expirat pe data de 10
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decembrie, veştile sunt bune, vineri ministerul şi-a dat acordul pe toată această aplicaţie, mai
este nevoie de ultima aprobare în Consiliul Judeţean privind indicatorii tehnico-economici şi
politica de tarifare. Noi v-am prezentat un rezumat al acestei aplicaţii, ea este extrem de
tehnică şi a fost elaborată de o firmă de consultanţă din Germania, ILF CONSULTING cu
ajutorul celor de la Compania de Apă Bacău şi a celor de la APA SERV, precum şi cu
consultarea şi sfatul în special al primarilor din mediul urban. Am ajuns aici şi pentru că acest
for, Consiliul judeţean, a avut puterea şi tăria şi sper să găsească şi resursele pe viitor să poată
să scoată din calcule municipiul Oneşti, întrucât acolo exista şi există o problemă de litigiu
juridic care nu a fost soluţionată nici până astăzi şi datează de ani, dar un litigiu care putea
compromite toată aplicaţia pe judeţul Bacău. Sigur că mai este o zonă neacoperită, este zona
Comăneştiului, dar vis-a-vis de dorinţa de a nu intra în această Asociaţie de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău a Comăneştiului am discutat la momentul respectiv şi anume în anii
2006 – 2007.
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 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 înfiinţarea, pe lângă Consiliul Judeţean
Bacău, a Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Consiliul Judeţean a solicitat Inspectoratului Teritorial
de Muncă, Casei Judeţene de Pensii Bacău şi Filialei Bacău a CNSLR „FRĂŢIA”
desemnarea nominală a membrilor titulari şi supleanţi în vederea constituirii comisiei
judeţene de reconstituire a vechimii în muncă. Aveţi nominalizările anexate la material, au
fost făcute prin diverse adrese oficiale la Consiliul 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 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 modificarea organigramei şi statului de
funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În vederea îmbunătăţirii activităţii administrative şi a
creşterii flexibilităţii la angajare, s-a propus transformarea unui post de asistent medical din
cadrul secţiei Medicină internă în asistent medical (statistician medical) şi transformarea a
trei posturi vacante de muncitor necalificat gradul I din cadrul blocului alimentar în trei
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posturi de muncitor calificat IV, iar pentru asigurarea fluidizării fluxului informaţional cât şi
pentru gestionarea unitară a activităţii de statistică medicală s-a propus înfiinţarea
compartimentului „Internări” prin redistribuirea celor două posturi de statistician medical din
cadrul UPU-SMURD.
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 în forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
► Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul în forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
► Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la unele
instituţii publice aflate 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.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul în forma prezentată şi se aprobă cu
unanimitate.
► Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău,
Direcţia Judeţeană de Evidenţa a Persoanelor Bacău şi Camera Agricolă Judeţeană 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 în forma prezentată şi se aprobă cu
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 efectuării în anul
2011 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2010 de către Preşedintele şi
Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Bacău.
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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 în forma prezentată şi se aprobă cu
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 Contractului de
dare în folosinţă gratuită, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.89/2009 privind
darea în folosinţă gratuită Municipiului Bacău a 50% din imobilul „Centru pentru acţiuni de
salvare şi prevenire a dezastrelor – fosta clădire a Bibliotecii Judeţene Bacău”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cunoaşteţi istoria acestui diferend între Consiliul
Judeţean şi Consiliul Local Bacău. Sperăm ca începând cu 1 ianuarie acea clădire să înceapă
să fie ocupată.
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 în forma prezentată şi se aprobă cu
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 Strategiei de
dezvoltare durabilă a judeţului Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Un document cu o importanţă deosebită pentru judeţul
Bacău, pentru viitorul judeţului Bacău. O formulare pe cât de scurtă – Strategia de dezvoltare
durabilă a judeţului Bacău, dar cu consistenţă fără precedent a acestui document. Au fost fel
de fel de dezbateri, două în această sală, cu tot ce s-a putut convoca, invita şi participa din
spectrul politic. Au fost şi întâlniri pe fel de fel de ateliere de lucru, îngrijorător din punctul
meu de vedere este altceva şi nu mă refer strict la acest document, mă refer la prevederile
care apar la legea bugetului de stat. După cum vedeţi, în Strategia de dezvoltare durabilă a
judeţului Bacău apar foarte multe obiective care ar urma să fie realizate şi finanţate, fie de
Consiliul judeţean, fie de consiliile locale, fie din fonduri proprii, fie din fonduri europene. La
modul cum decurge sau nu decurge descentralizarea acum în România, îmi vine greu a crede
că o asemenea strategie poate fi şi aplicabilă. Astăzi peste 90% din resursele acestei ţări (şi nu
exagerez cu nimic, dacă exagerez, vă rog să mă corectaţi) nu neapărat acum ci şi pe viitor,
peste 90% din resursele acestui buget sunt concentrate în pixul a 6, 7, 8 oameni, 6, 7, 8
miniştri, mai mult sau mai puţin competenţi. Nu putem vorbi aici de descentralizare, trăim o
perioadă în care absolut totul se descentralizează, nu vreau să desfac prea mult această temă,
aştept să studiaţi cu toţii legea bugetului de stat şi dacă greşesc cu ceva vă rog să mă
contraziceţi. Am şi eu o curiozitate: cum vom putea noi, de exemplu, vis-a-vis de aplicarea
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unui asemenea document, cum vom putea noi peste o lună sau două să asigurăm împreună cu
consiliile locale din mediul rural care au câştigat proiecte la măsura 3/2/2 – 10 anul acesta.
Cum vom putea asigura TVA la fondurile europene, la două milioane şi jumătate de euro cât
este un proiect pe măsura 3/2/2? TVA-ul se învârte undeva în jurul sumei de 24, 25, 26 de
miliarde. Dacă cineva îşi imaginează că, Consiliul Judeţean Bacău sau consiliul local
respectiv, că vorbim de Corbasca, Cleja, Odobeşti, Măgireşti sau Helegiu se înşeală. Cu
excepţia Franţei, România este singura ţară din Uniunea Europeană unde se plăteşte TVA la
fondurile europene, dar vocea autorităţilor locale se pare că nu este auzită. V-am dat un
exemplu despre cât de ruptă de realitate este această lege, cum este construită această lege a
bugetului. Repet, suntem singura ţară a Uniunii Europene care punem TVA la fondurile
europene, dacă mai sunt altele, vă rog să le nominalizaţi, dar s-ar putea să aveţi o surpriză.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnule preşedinte, eu vroiam să fac o remarcă tehnică.
Nu am venit neapărat ca să fac nişte afirmaţii ostile, vroiam să fac o remarcă tehnică. Întradevăr se plăteşte TVA, dar TVA-ul respectiv se rambursează, asta este explicaţia. Dacă până
în 2006 programul SAPARD (şi aici este un director de la fondurile europene care poate sămi confirme sau să-mi infirme ceea ce spun eu acum), până în 2006 într-adevăr nu se plătea
TVA, dar exista problema că TVA-ul respectiv îl suportau executanţii sau furnizorii, acum
într-adevăr se plăteşte TVA-ul, dar se face cerere de rambursare a TVA-ului după dovada
plăţii lui propriu-zise. Este vorba de un deficit de finanţare de 24%.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ca să-l rambursezi domnule Şapcă, trebuie să-l
plăteşti, da?
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Da, este o cerere peste tot pe fonduri europene în care întâi
plăteşti şi apoi ţi se dau banii înapoi. Aceeaşi cerinţă, dacă nu mă înşel, se referea şi înainte la
a rambursa suma integrală. Asta înseamnă că respectivul UAT a avut în spate prin cererea de
accesare a fondurilor un CASH-FLOW asigurat prin fondul de garantare al IMM-urilor
pentru IMM-uri sau prin fondul de garantare al investiţiilor în agricultură, fondurile de mediu
când sunt investiţii pe mediu, se dau chiar acele scrisori de garanţie bancară de 50% în care
după aceea Agenţia de plăţi şi intervenţii în agricultură îţi dă 50% avans şi se face un dute –
vino acolo, dar tehnic într-adevăr se plăteşte TVA-ul şi apoi se dă înapoi, asta am vrut să
spun, nimic altceva.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că şi pomul de crăciun din piaţeta de la Casa de
Cultură ştie că se rambursează TVA-ul. Vorbeam de fonduri europene, nu vorbeam de
fonduri de mediu sau nu ştiu ce altceva. Vorbiţi cu primarii din mediul rural să vedeţi ce
problemă au cu acest TVA, ca să nu mai spun că dacă îi trimitem la bănci, orice credit are şi o
dobândă. Cine suportă dobânda în ultimul rând?
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Comunitatea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: A, comunitatea, mulţumesc. Eu nu cred că această ţară
care este pe revenire economică, chiar se va bloca sau va reintra în recesiune. Dacă am ieşi
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din recesiune modificăm codul fiscal măcar cu TVA-ul la fondurile europene, e o măsură de
bun simţ. Eu am dat un exemplu, de ce am reticenţele mele şi pesimismul meu vis-a-vis de ce
conţine acest document unanim acceptat, că este un document bun şi care dacă va fi aplicat şi
într-o proporţie de 70 – 75%, judeţul Bacău va arăta cu totul altfel. Numai că modul în care se
gândeşte acum la Bucureşti este unul hiper, hipercentralizat, repet şi verificaţi această cifră şi
dacă greşesc vă rog la următoarea şedinţă să mă corectaţi, 90% din cifrele acestui buget se
distribuie de la Bucureşti prin 6 sau 7 oameni. Nu mai contează legimitatea aleşilor locali, fie
că vorbim de consilieri locali, consilieri judeţeni, primar sau preşedinte de consiliu judeţean.
♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Am mai avut ocazii să vorbesc despre acest
document şi în întâlnirile noastre anterioare, atât aici în sala asta cât şi în activităţile
organizate de Grupul de economie aplicată în judeţul Bacău. Eu cred că până la momentul
acesta noi am lucrat ca la carte, în sensul că partenerii noştri au avut răbdarea şi expertiza
necesară pentru a demonstra că judeţul Bacău poate să privească cu mult optimism în viitorul
apropiat. Desigur, această strategie nu poate fi neapărat un film despre viitorul judeţului
Bacău, pentru că acest film urmează să-l scriem noi în fiecare zi prin ceea ce vom realiza. Eu
cred că alternativa la ultracentralizarea pentru repartizarea resurselor prin legea bugetului
naţional poate fi contracarată prin ceea ce tocmai auzeam astăzi, punerea în aplicaţie a
normelor privind legea parteneriatului public şi privat. În judeţul Bacău din fericire au fost
înfiinţate, înscrise la registrul Tribunalului, grupurile de dezvoltare locală la nivelul
municipiului Bacău, municipiului Oneşti şi municipiului Moineşti, grupurile de dezvoltare
locală orăşeneşti, şi cred că aceste grupuri împreună cu grupul de economie aplicată şi sub
egida noastră, dacă ne putem permite acest gest, am putea să coordonăm şi să punem în
aplicare acestă strategie pentru că documentul evidenţiază în judeţul Bacău un mediu bogat, o
misiune clară privind punerea în valoare a acestor resurse şi oameni foarte competenţi,
oameni pe care acest grup de economie aplicată i-a descoperit în judeţul Bacău şi i-a descris
foarte bine. În etapa a II-a, punerea în aplicare a acestei strategii, înseamnă mai întâi de toate,
grija pentru execuţie, această execuţie înseamnă a pune în valoare ce s-a făcut în ultimile
două legislaturi la nivelul consiliului judeţean şi a consiliilor locale şi într-adevăr consiliile
locale, consiliul judeţean, primarii, viceprimarii şi dumneavoastră cei care conduceţi
Consiliul judeţean în mod efectiv şi operativ ar trebui să atragem în continuare acest grup de
economie aplicată, pentru că se bucură de o autoritate în domeniu, pentru ca în fiecare an, în
fiecare mandat de acum înainte până în 2021, consiliile şi aceste unităţi teritoriale să aplice
pas cu pas această strategie. Sunt foarte bine evidenţiate în acest document coloanele sau
domeniile strategice şi toate celelalte elemente care ţin de infrastructura judeţeană, adică ceea
ce poate să influenţeze în mod egal toate comunele, toate oraşele, toate municipiile la nivelul
judeţului Bacău. Trebuie neapărat ca acest document să fie pus în aplicare pentru ca noi să
arătăm urmaşilor că nu am stat degeaba şi mai mult de atât să ne implicăm alături de cei care
vor urma, să se aplice întocmai, eu am încredere în toată treaba asta şi încă odată accentuez
faptul că ar trebui valorificată la maximum legea parteneriatului public privat şi să
demonstrăm în România că licitaţia nu este un mijloc legal de furt, că asta este astăzi licitaţia
şi de aceea se fac procese interminabile şi de aceea nu se pun în aplicare imediat idei şi că
toată lumea are de lucru şi ar putea fiecare să vină cu personalitate şi inspiraţie în punerea în
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aplicare a acestei strategii. Vă mulţumesc şi le mulţumesc încă o dată domnilor care au fost
alături de noi de la grupul de economie aplicată, domnului Pîslaru, pe care l-am văzut în sală
astăzi, domnului Buzatu şi celorlalţi colaboratori.
♣ Dna Marchiş Ana, consilier: Am fost prezentă la dezbaterea care a avut loc în
această sală privind aprobarea strategiei de dezvoltare a judeţului până în 2021 şi vreau să
apreciez faptul că judeţul Bacău este printre puţinele judeţe din ţară care are la ora actuală o
asemenea strategie de dezvoltare pe un termen mediu. Indiferent care vor fi greutăţile în
aplicarea acestei strategii, merită de apreciat şi felicitat Consiliul judeţean pentru că a reuşit
să realizeze această strategie deosebit de bine documentată, cel puţin specialiştii care au
participat la această dezbatere timp de patru ore au evidenţiat acest lucru şi propunerile de
dezvoltare pentru activitatea viitoare sunt făcute pe baza unei cunoaşteri concrete a judeţului
Bacău la ora actuală. Este un document complex bine documentat, care merită luat în atenţie
şi sunt convinsă că judeţul Bacău prin acest document se va înscrie printre judeţele ţării care
vor urmări o dezvoltare echilibrată în perioada următoare, chiar dacă vor fi greutăţi suficiente
în acest sens.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim. Nu ştiu dacă este printre puţinele, dar cu
siguranţă este printre puţinele care a realizat această strategie cu fonduri europene, cred că
strategii mai sunt făcute într-un fel sau altul, depinde de valoarea lor şi depinde şi de unde au
fost finanţate. Noi am reuşit să realizăm acest document pe fondul social european, mai exact
prin Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii Administrative 2007 – 2013. Vis-avis de ce spunea domnul profesor Bontaş, să-i ţinem mai aproape pe cei de la GEEA, chiar
după finalizarea acestei şedinţe vom avea o întâlnire cu cei de la Grupul de Economie
Aplicată şi una dintre unităţile fanion ale judeţului Bacău, S.C. AEROSTAR, să încercăm un
parteneriat, Consiliul Judeţean Bacău - Consiliul Local Bacău – SC AEROSTAR pentru
atragerea unor fonduri europene pentru dezvoltarea unei platforme industriale importante în
jurul AEROSTAR-ului.
Nemaifiind 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 Planului de măsuri şi
acţiuni al Serviciului de Protecţie Civilă din cadrul Inspecţiei de Prevenire şi a Planului de
măsuri şi acţiuni al Centrului Operaţional Judeţean, din structura Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2011.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt observaţii la acest material extrem de
laborios, elaborat de cei de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin
Ene”? Profit de ocazie pentru a mulţumi prin intermediul domnului general tuturor
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salariaţilor, tuturor angajaţilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Uregentă „Maior
Constantin Ene”, un partener de nădejde al fiecărui cetăţean din judeţul Bacău, nu numai al
autorităţilor, fie că vorbim de Instituţia Prefectului, Consiliul judeţean sau Primăria Bacău. Eu
cred că cei de la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sunt partenerii fiecărui
cetăţean din judeţul Bacău şi până acuma au făcut-o cu maxim devotament.
♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef ISU Bacău: Stimate domnule preşedinte,
doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteţi să vă mulţumesc pentru sprijinul
pentru care îl acordaţi constant instituţiei noastre prin finanţarea Planului de acţiuni şi măsuri
şi vă asigur că fondurile alocate ajung acolo unde trebuie, deci la cetăţean, prin intermediul
personalului nostru care suntem o structură specializată şi profesionistă în domeniul situaţiilor
de urgenţă. Fondurile alocate sunt consumate într-un cadru legal şi sporesc operativitatea,
eficienţa şi profesionalismul atunci când desfăşurăm acţiuni pe domeniul situaţiilor de
urgenţă, al calamităţilor naturale şi al catastrofelor. Vă rog să-mi permiteţi ca în numele meu
personal, al comenzii unităţii, al întregului personal al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă (fiindcă se apropie sărbătorile de iarnă) să vă urez dumneavoastră numai
prosperitate şi o creştere (apropo de planul strategic la nivelul judeţului de dezvoltare
economico-socială) o creştere economică cât mai consistentă şi cât mai rapidă pentru ca şi noi
prin intermediul bugetului Consiliului judeţean să putem beneficia într-o proporţie cât mai
mare, dacă este posibil şi chiar de 100% a susţinerii financiare a planului de acţiuni şi măsuri.
Fiind în preajma sărbătorilor de iarnă vă rog să-mi permiteţi, aşa cum am spus în numele meu
personal şi al întregului personal al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, să vă
urez numai bine dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră cu multă sănătate, prosperitate,
bucurii şi împliniri. Vă mulţumesc încă o dată pentru tot ceea ce faceţi pentru personalul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Vă mulţumim.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: După cum vedeţi cei care sunt în linia întâi atunci
când vin urgiile, de obicei se retrag în linia a treia, a patra. Atunci când este vorba de
mulţumiri sau de alte evenimente, cei din linia întâi la urgii sunt ultimii când e să-i lăudăm.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
► Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preempţiune de către judeţul Bacău pentru cumpărarea unui imobil compus din construcţie şi
teren situat în Municipiul Bacău, strada Mihail Kogălniceanu, nr.12 (fostă Ghe. Vrânceanu
nr.44).
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Un proiect similar am mai avut în luna aprilie a
acestui an, doamna secretar Brumă vă va explica pe înţelesul tuturor de ce revenim astăzi cu
acest proiect într-o nouă formulare.
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♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretarul judeţului: La acest material avem anexată şi
adresa nr.962/29.11.2010 prin care Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional
Bacău înţelege să nu-şi exercite acest drept de preemţiune. Cum aţi spus şi dumneavoastră, în
luna aprilie a acestui an, Consiliul judeţean a respins proiectul de hotărâre având acelaşi
obiect, acelaşi obiect însemnând imobilul construcţie şi teren situat în municipiul Bacău, str.
Mihail Kogălniceanu nr.12, fostă Gheorghe Vrânceanu nr.44 şi în data de 30.04.2010
Consiliul judeţean nu a considerat oportună cumpărarea acestui imobil la preţul de 450 de mii
de euro. Proprietarul propune la această dată cumpărarea acestui imobil pornind de la suma
de 800 de mii de euro, ceea ce face justificat acest proiect de hotărâre.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun, ca elemente de culoare, am ajuns în această zi
datorită unui proces pe care noi l-am derulat în instanţă. Normal că imediat după ce primise
imobilul, proprietarul trebuia să facă demersuri de a întreba autorităţile. Nu a făcut acest
lucru, noi am contestat, am câştigat, înţeleg că discursul este cu totul altul la Consiliul Local
Bacău deoarece dânşii doresc să achiziţioneze acest imobil. Nu este o idee rea, dar e clar că
diferenţa între poziţia noastră şi poziţia dânşilor o fac banii sau o face situaţia bugetului
Consiliului judeţean în comparaţie cu cel al Consiliul Local Bacău. Poate reuşesc cei de la
municipiu să redea această clădire circuitului, deşi acum acolo se desfăşoară o activitate de
alimentaţie publică.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
► Se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.110/2010 privind aprobarea Master Planului Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bacău şi a Listei de investiţii prioritare pentru
sectorul deşeuri la nivelul judeţului Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Foarte pe scurt următorul punct – modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr.110/2010. Ni se recomandă printr-o adresă trimisă de
Ministerul Mediului şi Pădurilor – Autoritatea de Management Postmediu, să modificăm
titulatura proiectului, astfel ne este recomandată utilizarea în întreg conţinutul aplicaţiei de
finanţare, deci peste tot, a denumirii Sistem integrat de management al deşeurilor solide în
judeţul Bacău, lucrul cu care va trebui să ne obişnuim cu toţii. Din discuţiile care au fost
săptămâna trecută, joi mai exact, la Direcţia Agricolă cu toţi primarii, nu sunt foarte optimist
de derularea acestui proiect sau de atragerea lui până la finalul anului întrucât sunt unele
autorităţi locale care cred că mai există şi alte soluţii sau au soluţii personale, îmi vine greu a
crede că judeţul Bacău şi când spun judeţul Bacău mă gândesc şi la Consiliul judeţean şi la
acele consilii locale care nu înţeleg acest lucru, cum vor putea să finanţeze vreodată
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investiţiile conforme pe probleme de mediu. Practic dacă noi nu atragem acest proiect care
este undeva la 44 de milioane de euro, din care 32 de milioane de euro sunt oferiţi de Uniunea
Europeană şi 6 milioane de Guvernul României, pe viitor peste 2, 3 4 ani, atunci când
amenzile acordate de Garda de Mediu şi contestate de autorităţile locale vor fi pierdute şi în
instanţă, atunci vom vedea de unde acele autorităţi locale care nu înţeleg să achiziţioneze
acest proiect, vom vedea de unde vor finanţa aceste investiţii, care sunt de milioane de euro şi
nu cred că pe problema mediului mai are cineva dubiu că Uniunea Europeană se va juca cu
România şi cine va fi în Guvern la momentul respectiv se va juca cu o autoritate locală care
nu rezolvă problema deşeurilor şi nici nu a înţeles în anul 2010 să rezolve această problemă.
Să vedem, aşteptăm indicatorii în cursul zilei de astăzi, iar începând de mâine şi până pe 23
sperăm să luăm toate hotărârile de consiliu necesare. În principiu şi din câte am mai discutat
şi de joi încoace se pare că le vom avea pe toate la termenul fixat, dacă nu vom vedea. Se va
rupe fiecare cu drumul lui, cei care înţeleg vor face un ADIS mic şi vor reface toată această
aplicaţie, că nu mai vorbim de aceeaşi sumă, iar cei care au alte soluţii o iau pe drumul lor şi
îşi caută ei alte soluţii. Bineînţeles perdanţii finali până la urmă sunt cetăţenii din acele
comunităţi. Voi spune după 27 decembrie dacă regret opţiunea de acum un an şi jumătate, de
a merge în acest ADIS şi în această aplicaţie cu toate unităţile administrativ – teritoriale din
judeţ, respectiv 93 plus Consiliul judeţean, pentru că în principiu ştiam din experienţa ADIBului câtă reticienţă există şi câtă greutate există în a lua aceste hotărâri de consilii locale, dar
în ciuda acestui fapt am forţat să mergem cu tot judeţul. Dacă m-am înşelat sau nu, vom
vedea în mai puţin de 10 zile. Este o formalitate proiectul de astăzi, urmează celelalte două la
finalul săptămânii, sper.
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 avizelor eliberate de
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
► Se trece la punctul 19 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.183 din 22.11.2010 privind aprobarea taxelor speciale pentru
activităţile de stare civilă şi evidenţa persoanei prestate de către Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor Bacău, în anul 2011.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că expunerea de motive este suficient de
explicită încât să justifice o eroare care s-a produs şi care ne face astăzi, la aproape 20 de zile
de la adoptarea acestei hotărâri, să revenim cu o nouă hotărâre. Nu e foarte în regulă acest
lucru, ca un act aprobat pe 22.11.2010, la nici o lună, să revenim cu el în plenul Consiliului
Judeţean, dar pentru ca lucrurile să meargă înainte va trebui să aprobăm acest proiect.
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 20 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău şi al Spitalului de Pediatrie Bacău pe
anul 2010.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest proiect vizează perioada 1 august – 31
decembrie 2010. Probabil că l-aţi citit, mizez pe interesul fiecăruia dintre dumneavoastră visa-vis de bunul mers al acestor instituţii. Dacă doriţi o remarcă personală, având în vedere şi
legea bugetului, subliniez faptul că această Casă Naţională a Asigurărilor de Sănătate rămâne
în continuare subordonată Ministerului Finanţelor, ceea ce mă face să regret că am preluat
aceste unităţi. Sper ca actul de management de acolo şi poate de la cele două unităţi şi poate
şi o bună relaţionare cu Casa de Sănătate din judeţul Bacău să mă facă să îmi retrag o parte
din aceste cuvinte şi nu asta este cel mai important, cel mai important este că sutele de
oameni care tranzitează din nefericire zilnic aceste unităţi să vadă că ceva, ceva se întâmplă
acolo şi decentralizarea în sănătate nu a fost doar o măsură menită de a transfera nişte
responsabilităţi către autoritatea locală.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş începe cu o
problemă de formă şi de procedură. Aşa cum noi am discutat şi în consiliul de administraţie al
spitalului acest buget – trimestrul IV, aş vrut şi mi s-a explicat că machetarea care s-a dat de
la Consiliul Judeţean este cea care o avem noi în faţă astăzi, dar aş fi vrut ca toate coloanele,
inclusiv coloanele trimestrului I şi II să fie cu cifre, chiar dacă a fost un alt management care
aparţinea de administraţia centrală de minister, astfel încât să fi putut a reliefa mai corect
calitatea managementului sanitar la nivelul Spitalului Judeţean. Asta ca problemă şi ca
observaţie de formă şi procedură. Părerea mea personală este că în situaţia în care furnizorul
principal, cel puţin pentru spital de fonduri, în funcţie de numărul de servicii prestate de
unitatea Spitalul Judeţean este Casa de Asigurări de Sănătate, este şi cred că nu pentru mult
timp va fi o problemă, va fi o problemă pentru că aşa cum cunosc regulamentul cadru al
contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate, la nivelul administraţiei Casei Judeţene,
contractele se fac, din punctul meu de vedere, după principiile cele mai sănătoase privind
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furnizorii de sănătate care sunt în sistem pe acesta de tip „unităţi publice” vis-a-vis de
furnizorii de sănătate din sistem privat. Informaţiile mele şi experienţa de până acum şi de
fapt mă duc puţin mai în urmă atunci când legiuitorii au permis intrarea în concurenţă a
sistemului privat medical s-a spus atunci şi cred că este şi actualmente normal ca sistemul
privat să aibă ca sursă de finanţare finanţele proprii private, nu finanţele din sistemul
asigurărilor sociale de sănătate. În această situaţie am ajuns şi suntem încât, spitalul să aibă
probleme serioase în ceea ce priveşte îndestularea cheltuielilor care se fac şi mă refer în
special cu asistaţii de pe patul de spital şi cei din ambulatoriu în sistemul public. Mi-aş
permite să atenţionez acest lucru şi cred că sigur va ajunge la nivelul consiliul de
administraţie al casei (că avem un reprezentant acolo) dar cel puţin în anul următor – e o
sugestie, ponderea sumei acordate pentru servicii sanitare şi medicale să fie contractată cu
prestatorii din sistemul acesta public şi după aceea vine în ordine funcţie de importanţă şi
completare la ceea ce nu poate face Spitalul Judeţean, ambulatoriu de specialitate cu unităţile
private deci numai complectarea acestor servicii să fie predominantă în contractele cu casa,
cred că s-ar aşeza bugetul pe nişte criterii mai echitabile întrucât cei care susţin bugetul casei
sunt toţi contribuabilii care apelează în primul rând la sistemul public de sănătate. Vă
mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu domnului doctor Ichim. Dealtfel o să
propun parlamentarilor de Bacău, indiferent de culoarea politică, având în vedere că am
emoţii în ceea ce va urma în relaţia între Casa Judeţeană de Sănătate, Spitalul Judeţean de
Urgenţă şi Spitalul de Pediatrie, voi propune tuturor parlamentarilor să facă acele modificări,
(eu nu am nevoie de Casa de Sănătate să vină la judeţ, nu-mi trebuie acest lucru) dar e
important ca, Casa Naţională de Sănătate să fie o instituţie autonomă, nu ştiu câţi ştiţi dar nu
este subordonată Ministerului Sănătăţii, ci este subordonată Ministerului Finanţelor. Aş
propune ca 75% din sumele colectate la nivelul judeţului din contribuţie pentru asigurările de
sănătate să vină la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate din judeţul respectiv şi 25% să
meargă pentru echilibrare la alte judeţe, că înţelegem că sunt şi judeţe mai sărace şi la
programe naţionale din domeniul sănătăţii, dar 75% din banii colectaţi în judeţul Bacău să
rămână în judeţul Bacău şi în fiecare judeţ, nu numai judeţul Bacău, pentru că ştim foarte
bine că au fost şi există premize să continue alocarea discreţionară a banilor de la Casa
Naţională către Casa Judeţeană şi de la Casa Judeţeană către diverse spitale. Atrag atenţia şi
Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate şi parlamentarilor, dar în special din zona puterii, că
vor avea un partener foarte exigent şi principial când se vor negocia aceste contracte cu
Spitalul Judeţean de Urgenţă şi cu Spitalul de Pediatrie, iar cine îşi închipuie că va mări alte
bugete la alte judeţe, şi le ştiţi, nici nu mai trebuie să le spun, sau alte spitale din judeţul
Bacău în detrimentul Spitalului Judeţean de Uregenţă vom demasca acest lucru, de asta spun
că regret preluarea acestor unităţi pentru că descentralizarea (eu chiar am crezut că vom face
descentralizarea în sănătate) dar nimic din ce s-a discutat nu s-a respectat au scăpat de spitale
şi după aceea la buget nimic nu s-a văzut că-şi doresc într-adevăr descentralizare în sistemul
de sănătate şi cred că este o propunere de bun simţ, 75% din banii băcăuanilor să rămână aici,
iar restul să-i dăm la judeţele mai slab dezvoltate.
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♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: N-aş fi intervenit, dar în cuvântul său domnul doctor
Ichim a făcut o afirmaţie care m-a obligat să intervin. În România există o practică
defectuoasă în legătură cu dezvoltarea competiţiei libere pe piaţă. Iată în zona învăţământului
universitar e un exemplu, şi domnia sa încearcă acum să-l generalizeze şi în zona sănătăţii.
Despre ce este vorba: instituţiile care prestează servicii pentru învăţământ şi sănătate sunt
obligate să respecte aceleaşi standarde de calitate. În condiţiile acestea, pornind de la
principiul că în bugetul unei unităţi care este în această competiţie statul trebuie să vină să
aloce sume, iar celor de la sistemul particular nu, este o modalitate de a ignora legea
competiţiei loaiale. Nu sunt de acord cu ideea promovată de domnia sa, nu îl contrazic, dar
este un mod nefiresc, incorect, în care îi aşezăm la linia de start pentru o competiţie corectă
pe cei ce fac servicii în învăţământ şi în domeniul sănătăţii, unora dându-le în plus 20, 30,
40% din cifra de buget şi celorlalţi pornindu-i de la minus 20, 30% cifră bugetată. În rest eu
să fiu bine înţeles, sunt de acord cu acest proiect pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă, însă nu
sunt de acord cu promovarea ideii că între cei ce fac acelaşi serviciu la aceeaşi calitate trebuie
să existe o discriminare mai rău promovată prin instituţiile statului, e nefiresc. În România nu
o să avem niciodată un sistem competitiv, curat, dacă vom judeca mereu în felul acesta.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Mă scuzaţi, domnule profesor, sper că am fost neînţeles
în ceea ce am vrut să spun, ca să nu cred altceva. Eu m-am exprimat foarte clar, sunt două
lucruri, chiar dacă dumneavoastră le-aţi pus alături: învăţământul cu sănătatea sunt două
lucruri care ne despart fundamental, în primul rând legea asigurărilor de sănătate nu ştiu dacă
este o lege tot de aceeaşi tărie în sistemul de învăţământ, ăsta-i primul punct, iar doi, eu m-am
referit şi nu vreau acum să vă dau cazuri în care şi domnul preşedinte a spus că modul
discreţionar care poate să-l facă conducerea casei în momentul în care încheie contracte de
servicii medicale cu furnizorii de servicii medicale pentru că populaţia noastră nu are
suficient capital cash în buzunar să-şi permită să plătească toate serviciile, care aşa cum
spuneţi dumneavostră, sunt de o calitate poate mai bună în privat şi atunci fortuit se adresează
sistemului public unde cheltuielile cresc şi prin simpla logică acest sistem public trebuie să
beneficieze de o pondere mai mare în buget în aceste contracte. Dacă e vorba să facem
concurenţă, o facem pentru calitatea superioară în acele unităţi private care şi-au permis şi au
posibilitatea prin diversele forme să facă servicii de calitate superioară. Există prin lege acea
posibilitate de contract care nu o neg, dar nu mă forţaţi să vă dau acuma exemplu de aşa zise
unităţi private care nu au nici calitatea de prestatori de servicii conform tuturor
reglementărilor, au contract cu casa suficient de substanţial, nu fac aici referire la cabinetele
medicale private, ci eu fac referire la clinicile pentru că am vorbit de la egal la egal – unitate
cu paturi, pentru că mi se pare cel puţin la momentul actual neloial să punem statul din bani
publici să susţinem privatul în detrimentul sistemului public, asta e părerea mea pentru că
uitaţi ce se întâmplă, noi nu avem la ora actuală suficiente fonduri astfel încât am spus-o şi în
consiliul de administraţie o spun şi repet, din punctul meu de vedere ca medic este intolerabil
că dacă mâine dimineaţă ajung pe patul spitalului, medicul meu curant primul lucru îmi dă
reţetă şi mă duc să-mi cumpăr o anumită categorie de medicamente de la farmacie din bani
proprii aici am vrut să accentuez şi să fiu clar înţeles consider că este foarte binevenit şi îi
aduc aminte domnului consilier Bontaş, am lucrat la această lege a asigurărilor de sănătate la
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timpul potrivit prin structurile politice la care ca şi dumneavoastră putem accede, am spus pe
principii de egalitate şi concurenţă loială cele două categorii de servicii private şi publice dar
condiţionat de situaţia specifică României şi în special specifică judeţului Bacău.Vă
mulţumesc.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Aş fi vrut să ştiu dacă domnul Bontaş e la PNL şi domnul
doctor e la PSD, că nu mai înţeleg nimic, pe cuvântul meu de onoare.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule consilier, mai învăţaţi doctrinele politice şi pe
urmă discutaţi astfel.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu, eu doar v-am întrebat, nu vă supăraţi.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Tot asta vă spun, mai învăţaţi doctrinele politice şi pe
urmă discutaţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun, să revenim la bugetul celor două instituţii.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotarâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
► Se trece la punctul 21 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoecomonici pentru obiectivul de investiţie „Reamenajare intrare principală a Spitalului de
Pediatrie Bacău”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Fiind vorba de Spitalul de Pediatrie sunt convins că
vor exista foarte multe obiecţiuni, dar faptul că încă este şantier la Spitalul municipal şi
amenajarea exterioară... Acum propun un obiectiv pe care sper să-l realizăm în următorii doi
ani, pentru că bugetul anului viitor va fi un buget cu mari probleme.
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 în forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
Se trece la punctul Diverse:
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La punctul „Diverse”, până să întreb în sală cine
doreşte să intervină, am să vă rog să luaţi la cunoştinţă doar de o idee, nimic mai mult,
privind un program judeţean de refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi la toate şcolile din
mediul rural. Sigur, vedeţi în expunerea de motive care este pe aproximativ trei pagini, care
sunt argumentele pentru care ar trebui să susţinem un asemenea proiect. Este un proiect care
se doreşte a fi realizat în colaborare cu toate primăriile din mediul rural, cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean, cu şcolile din fiecare comună din mediul rural şi poate cel mai important cu
copiii din mediul rural şi profesorii acestor copii din mediul rural. Vedeţi că nu este foarte
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detaliat acest proiect, nu se spune unde este această livadă – în curtea şcolii, eu îmi amintesc
că existau şcoli acum 20 – 30 de ani, unde livada era în curtea şcolii.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: „Şcoala în livadă”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, cred că e mai corect aşa. Erau foarte multe şcoli în
livezi. Dacă nu se poate găsi un teren apropiat, fie un teren privat, de dorit ar fi să fie un teren
al consiliului local respectiv, care să fie dat în administrarea şcolii şi acolo profesorii sprijiniţi
din umbră de primar să înceapă să refacă aceste livezi care să fie plantate de fiecare copil din
mediul rural. Primul an va fi un efort mai mare, în sensul că dacă luăm cifrele de la
„Ghiozdanul şcolarului” sunt aproximativ 50 de mii de copii, în primul an vom pune 50 de
mii de pomi, după aceea în fiecare an vor planta doar cei care vor intra în clasa a I-a, urmând
ca ceilalţi de la a II-a până la a VIII-a să-şi îngrijească pomii fructiferi deja plantaţi. Insist pe
acest amănunt. Există multe idei, inclusiv ideea unui angajament între comunitate şi copil în
care acel copil îşi ia obligaţia de onoare de a-l planta, de a-l îngriji an de an şi cred că este şi
un act de educaţie necesară în mediul rural un asemenea proiect şi estimările pe perioada de
patru ani şi estimările bugetare sunt aproximative, avem suficienţi specialişti în Consiliul
judeţean şi în agricultură şi în pomicultură, aştept cu interes şi cu plăcere orice sugestie şi
astăzi, dar şi în viitorul apropiat, astfel încât să vedem dacă acest proiect poate fi de
actualitate sau nu. Dacă nu este, nu insist să-l implementăm neapărat.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnule preşedinte, e foarte bună ideea, cu un singur
amendament, să nu avem pe fiecare copac „Preşedinte Dragoş Benea”, în rest e OK.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră, domnule Şapcă, când o să mergeţi
într-o livadă, oricum o să va amintiţi de unde a plecat ideea, aşa că nu e nici o problemă.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Da, absolut, dar aşa ar fi corect, să nu ne mai trezim iarăşi
ca şi cu ghiozdanele. Eu sunt convins că nu o să găsim pomi roşii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să găsiţi plăcuţa fiecărui copil cu numele acelui
copil, care rămâne.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: E super, dar nu e bine să stabilim şi culoarea plăcuţei, să
nu fie portocalie, galbenă sau roşie de pe acuma, că iarăşi trebuie să fim aşa de meticuloşi la
chestia asta, încât e bine să fim vigilenţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Verde.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: OK.Verde. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Verde „Conex” sau verde.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Gluma e bună. Permiteţi-mi să vă spun că acest
program mie mi se pare cu totul deosebit, pentru că cei care se pricep sau care îşi aduc aminte
de vacanţele la bunici sau unii la părinţi, este un program care poate să aibă un impact major
pozitiv cu nişte eforturi financiare destul de mici şi când spun acest lucru permiteţi-mi (am
văzut materialul astăzi pentru prima dată) să adaug în afară de refacerea patrimoniului
pomicol care se motivează aici şi protejarea mediului înconjurător, cred că putem şi domnul
preşedinte a punctat puţin, putem să adăugăm şi scopul didactic, pentru că în acele livezi
înfiinţate se pot învăţa nişte meserii care încep să dispară din România. Nu în ultima instanţă
poate să aibă şi un avantaj economic, pentru că tot este mărul elevilor, şi aşa mai departe, care
pot fi făcute şi evident poate nu atât de mult, dar să ştiţi că la nivel de judeţ ar putea să reducă
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mult din efortul bugetar care se cheltuie acolo. De ce spun acest lucru, pentru că noi Consiliul
judeţean avem şi pârghiile necesare pentru realizarea acestui program, avem şi Camere
Agricole care sunt repartizate deja pe zonele comunale cu specialiştii aferenţi, avem şi
Protecţia Plantelor care o putem implica în această zonă. Programul este ambiţios, se
derulează pe 4 ani din 2011, dar o cultură pomicolă nu este ca şi o cultură de grâu care este
anuală, ea se derulează pâna la apariţia primelor fructe că sunt galbene, portocalii sau roşii nu
contează, aici a stabilit istoria şi natura, trebuie câţiva ani până la rodire şi atunci eu aş
propune domnule preşedinte, dacă vrem să facem acest program şi repet mie mi se pare
major, trebuie să urgentăm un pic prin identificarea prin specialiştii care îi avem împreună cu
autorităţile locale şi cu şcolile din judeţul Bacău a suprafeţelor care pot fi şi prinse în acest
parteneriat şi în acelaşi timp să depistăm şi tehnic speciile care merg într-o anumită zonă,
pentru că aceşti pomi fructiferi depind şi de climă şi dacă vrem să derulăm în 2011 părerea
mea este că trebuie să urgentăm ca să avem până cel târziu în luna februarie şi doritorii care
vor să facă acest parteneriat şi zonele în care pot fi făcute pentru că repet, nu putem pune
orice fel de pomi. Sunt puieţi care vin pe anumite specii şi ca avantajul să fie mare trebuie să
ne grăbim, de asta am vrut să intervin şi să complectez oarecum la ceea ce era în acest
program.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect, eu nu sunt specialist, chiar nu mă pricep, din
ce am discutat cu unul, cu altul, speciile de pomi fructiferi pretabile pentru judeţul Bacău sunt
mărul, prunul (părul este foarte greu de întreţinut am înţeles) şi cireşul. Deci măr, prun, cireş,
gutui, eu zic că dacă ne propunem aceste patru tipuri de plantaţii, e suficient.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Portocale.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când o să terminaţi de pus portocalele, o să vă
schimbaţi culoarea şi o să vreţi rodii şi iar nu e bine. Componenta pe care am să insist, poate
vor fi unii reticienţi la început, unii primari, consilieri, directori de şcoală, nu ştiu, dar eu cred
că îi putem învinge. Mizez foarte mult pe această componentă educaţională, aşa de plantat
livezi poate am putea planta cu salariaţi de la primărie, cu fel de fel de oameni, cea mai
importantă componentă este aceea a copilului din mediul rural şi tot ce înseamnă relaţia care
se sădeşte în acea zi între acel copil şi acel pom fructifer, cred că ăsta este de fapt elementul
cel mai important al acestui proiect şi care va trebui să-l subliniem peste tot pe unde avem
ocazia. Mai exista chiar o propunere din partea domnului consilier Bontaş, ca acest program
să se numească – aici chiar aştept sugestii, credeţi-mă că aştept, „Şcoala pe rod”. Să ştiţi că
aici chiar sunt într-o pană mare de idei vis-a-vis de numele acestui proiect, dar eu cred că
vom găsi printre atâţia consilieri. Oricum un lucru este foarte important, că avem doi
vicepreşedinţi cu rădăcini adânci în agricultură şi acest lucru va conta în implementarea
proiectului. Oricum dacă vom cădea de acord, vom iniţia şi vom susţine acest proiect, dar nu
vreau să se cheme „Program judeţean de refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi la toate
şcolile din mediul rural”. Trebuie găsit un brend.
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Întrebăm copiii, domnule preşedinte. Eu am o
experienţă din păcate nefericită, neplăcută. Am încercat plantări de arbori ornamentali în
municipiul Bacău cu copiii de la Şcoala nr.19 şi de la şcoala „Ion Creangă” dându-le o
plăcuţă albă pe care să-şi scrie o dedicaţie, un gând pentru copăcelul pe care l-au plantat. Au
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venit cu nişte idei extraordinare, afectoşi, sinceri, calzi, dar au trăit într-o săptămână-două o
mare dezamăgire, că nu şi-au mai găsit nici plăcuţa, nici copăcelul pe str. Ioniţă Sandu
Sturdza, pentru că noi, cei de vârsta noastră, care iniţiem asemenea program, la care eu
subscriu că este benefic şi judeţul Bacău are toate condiţiile să facă asemenea plantaţii, au
rupt copăceii, deci copiii se duceau în fiecare seară să-şi ude copăcelul, să şi-l vadă, să
crească odată cu copăcelul, au făcut dedicaţii deosebite, de asta chiar propun să lansăm în
şcoli, să transmit o idee în sensul acesta pentru program.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este foarte bună ideea şi am să-l rog pe domnul
administrator public să se gândească cum putem întreba toţi copiii, şi pe cei din mediul urban
îi putem întreba, având în vedere că avem site, să găsim numele acestui proiect.
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Judeţul Bacău are o staţiune de cercetare pomicolă,
sunt şi persoane private şi staţiune pomicolă care produc material pomicol, deci chiar există
condiţii şi solurile se pretează în special pentru plantaţii de măr, dar mă gândesc să nu fie
dezamăgiţi ulterior copiii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu cred că în mediul rural nu există gorilele cu jeep
din mediul urban, pentru că în mediul urban există o specie care (ştiţi lucrarea Academiei
Caţavencu) a făcut ca acele plăcuţe să dispară. Mizez şi pe implicarea primarilor care să
asigure paza sau împrejmuirea unei asemenea livezi, precum şi identificarea terenului.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Da, marea majoritate a problemelor legate de acest
proiect s-a prezentat aici. Doar atât, întăresc şi eu ideea de valorificare educaţională a acestei
acţiuni. Sincer când am auzit acum câteva ore de acest proiect m-am dus cu memoria când
eram elev în clasele I – IV, deci prin anii 50 şi ceva, unde învăţatorul ne-a pus să plantăm un
prun, perj cum se spune la noi în Moldova, în spaţiul din incinta şcolii şi totodată am început
în cadrul orelor de lucru manual acele ştergătoare din foi de porumb; am învăţat pentru prima
dată şi chiar mi-a rămas în memorie şi mă pricep cât de cât să altoim pomi, ideea ca noi să
reînviem această chestiune, tradiţia noastră, să valorificăm pe plan local tot ceea ce se
întâmplă acolo pentru că este o chestiune deosebită. Numai că trebuie multă, multă atenţie, să
nu avem aşa cum spunea şi doamna consilier Marcu, o mare dezamăgire, dar depinde de noi
în primul rând şi de toţi factorii care sunt implicaţi. Dacă-mi permiteţi să trec şi la alte
probleme fiind la „Diverse”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Staţi numai puţin să terminăm cu „Şcoala pe rod”.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, înainte de a face
observaţiile pe care le consider interesante, aş dori să spun din start că ideea îmi place şi îmi
place foarte mult, mai ales că e un subiect care mă sensibilizează foarte mult. Sunt dezamăgit
că pe fonduri SAPARD din păcate, noi judeţul Bacău, cu un potenţial imens în acest
domeniu, am accesat sume foarte mici. Era ceva de ordinul zecilor sau maxim sutelor de mii
de euro. Faptul că noi începem refacerea plantaţiilor în şcoli, sigur efectul educativ este în
primul rând marele câştig, aş dori doar să mă refer la realizarea practică a acestui proiect care
s-ar părea că are un buget de 8 miliarde vechi. Nu e o sumă foarte mare, nici prea mică, dar ar
fi bine să-l cheltuim foarte eficient şi de aceea aş începe cu observaţia că multe şcoli din
păcate nu mai au nici terenuri de joacă după aplicarea Legii nr.18. Ştiu cazuri concrete în
acest sens, deci a încerca să plantăm în toate şcolile judeţului puieţi sau mai ştiu eu ce, să
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luăm legătura cu primăriile, eu vă spun din start că mi se pare o idee greu de realizat, de aceea
cu permisiunea dumneavoastră aş face o propunere: acest proiect cu acest buget să-l realizăm
pe modelul proiectului „România prinde rădăcini”, derulat de Realitatea TV în colaborare cu
Consiliul judeţean şi alte instituţii, adică poate sunt şcoli care au deja o suprafaţă sau dacă nu,
o achiziţionăm noi din aceşti bani. În zona de est, în zona colinară unde se pretează asemenea
plantaţii şi avem specialişti din fericire, care ne pot ajuta în acest sens, deci identificăm o
suprafaţă, o achiziţionăm, ne deplasăm acolo cu toţi copiii care vor să planteze, mergem şi
împrejmuim, asigurăm paza şi facem ceva ca lumea. Că o să fie un hectar, două, zece,
douăzeci, cât ne permitem, eu zic că ar fi ceva într-adevăr şi educativ, dar şi eficient. Am
înţelege ceva, pentru că altfel riscăm ca o idee bună să iasă prost, să ne trezim peste vreo
câţiva ani că am cheltuit 8 miliarde şi avem vreo 2 – 3 copăcei pe ici – colo şi pentru că
probabil este ultima mea intervenţie din acest an, aş dori să-mi permiteţi să folosesc prilejul
să transmit tuturor colegilor, colegilor din aparatul tehnic, executivului, tuturor cetăţenilor
judeţului Bacău „Sărbători fericite” şi să ne vedem sănătoşi la anul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, mulţumesc domnule Mihăilă. Sigur că acum
începem să lucrăm la el, s-ar putea să ne trezim cu surpriza că dacă facem azi o descindere
inopinantă să nu avem 30, 40% adepţi în mediul rural, dar tocmai asta este forţa noastră, a
fiecăruia dintre noi. Trebuie să ducă la implementarea acestui proiect, dacă ideea este bună şi
proiectul este bun. Să ne inspirăm din „România prinde rădăcini”, cu cea mai mare plăcere.
Vă daţi seama, seamănă şi nu seamănă cu acest proiect, ce este de reţinut că e o componentă
mediatizarea, adică şi educarea publicului care trebuie luată în calcul la construirea bugetului.
Vă mărturisesc că suma în primul rând eu am prins-o groso-modo, deci nu-i nimic foarte
lucrat ca să spun aşa, proiectul am zis să se întindă pe patru ani, el poate dura şi zece ani şi
douăzeci, nu cred că-l va întrerupe cineva vis-a-vis de sume. Chiar trebuie să aprofundez mai
bine bugetizarea, dar am să fiu foarte atent la componenta informării publicului pentru că
într-adevăr s-ar putea să riscăm să ne trezim cu doi, trei copăcei ici, colo şi nu cred că acesta
este scopul. Tocmai de aceea într-o perioadă în care într-un fel sau altul auzim şi vorbim de
etnobotanice la fiecare colţ de stradă, la fiecare emisiune de ştiri, cred că noi consilierii
judeţeni şi consilierii locali şi primarii din fiecare unitate administrativ – teritorială trebuie să
înţelegem că trebuie să facem toate eforturile să întoarcem acest trend care există în tineretul
României astăzi, aplecarea spre etnobotanice.
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Vroiam să fac doar o completare la ceea ce a spus
doamna Marcu, să iniţiem un concurs de idei vis-a-vis de temă, un titlu în rândul şcolarilor
bineînţeles şi eventual premiat mai mult simbolic pentru încurajarea ideilor bune.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Stimulat de faptul că în momentul de faţă se creionează
bugetul de stat pentru anul ce vine şi de asemenea am luat contact cu strategia de dezvoltare
a judeţului Bacău, consider că este binevenit să fac câteva precizări: am înţeles că unele
ministere merg şi construiesc săli de sport peste tot şi oriunde nu ar fi nevoie, dau caz concret
Liceul economic „Ion Ghica” care are aproape trei mii de elevi, Colegiul Naţional „Vasile
Alecsandri” care nu au sală de sport, unităţi de învăţământ de prestigiu nu numai din
învăţământul băcăuan, ci chiar pe plan naţional. Ar fi bine ca în momentul când se fac astfel
de construcţii sau se derulează astfel de proiecte, să fie întrebat şi Consiliul judeţean şi fără
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avizul compartimentului de specialitate să nu se dea drumul la astfel de lucrări. Acelaşi lucru
este legat şi de şcoli, s-au construit de-a lungul anilor şcoli care în momentul de faţă stau
închise. Concret redau ce se întâmplă la Colegiul „Vasile Alecsandri”, dar sunt şi alte şcoli în
municipiul Bacău, în municipiul Oneşti, din câte ştiu eu. Colegiul Naţional „Vasile
Alecsandri” astăzi are aproape 1.200 de elevi, săli de clasă sunt 19. Elevii învaţă în condiţii
total improvizate în internat, în dormitoare, unde fiecare dormitor primeşte câte 30 de elevi.
Este derulat un proiect, proiectul a fost realizat, finanţat, s-au cheltuit de la Guvern vreo două
miliarde şi jumătate, după câte ştiu eu şi s-a sistat. De ce să construiesc o şcoală care să stea
închisă, să fie plină de păianjeni şi aşa mai departe, e adevărat probabil la momentul potrivit
este nevoie, dar un studiu serios făcut, eu zic că mult mai bine ar fi să direcţionăm şi să
construim acolo unde este nevoie. Folosesc acest cadru să transmit în numele celor 1.300 de
suflete de la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” un „La Mulţi Ani” cu multă sănătate, să
dea Domnul să fim mai buni, mai înţelepţi cu problemele oamenilor şi să dăm ura şi mânia
din eul fiecăruia dintre noi. „La Mulţi Ani”!
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Eu o să-mi asum rolul de speaker şi să vă
informez şi în acelaşi timp să vă rog să participaţi fiecare, dacă aveţi timp, la acţiunile
organizate de Consiliul Judeţean prin Ansamblul „Busuiocul”. Sunt două acţiuni dedicate
sărbătorilor de iarnă, una pe 23 decembrie la Ateneu – Colinde de Crăciun şi cealaltă pe 26
decembrie în Piaţa Tricolorului cu Datini şi obiceiuri de iarnă, aşa că invităm pe toţi
consilierii dacă aveţi timp şi disponibilitatea să fiţi alături de Ansamblul nostru la aceste
manifestări. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vis-a-vis de ce spunea domnul profesor Cautiş,
domnule profesor ori nu aţi fost atent ori vreţi să mă ajutaţi, eu nu vreau să mai deschid
subiectul. Poate va fi o altă întâlnire, mă îngrozesc când mă gândesc de unde am plecat şi
unde am ajuns, asistăm la un proces de recentralizare extrem de violent şi extrem de intensiv,
vă rog să vă gândiţi fiecare dintre dumneavoastră de la preşedinte până la ultimul consilier
judeţean în ordinea alfabetică vis-a-vis de ce investiţie în judeţul Bacău mai aveţi
dumneavoastră habar sau putere de decizie. Aţi fost votaţi de aproximativ 300 şi ceva de mii
de oameni, dar când e să fiţi consultaţi măcar pentru o investiţie la o şcoală, pentru alimentare
cu apă şi canalizare, pentru un drum comunal, nu mai există consultare. V-am zis că sunt 5 –
6 persoane în România care înlocuiesc principiul autonomiei locale, autonomie locală care ce
este mai grav şi toţi trecem aşa pe lângă, este fundamental în Constituţia României şi este
prevăzută şi în angajamentele cu Uniunea Europeană. Dacă astăzi în România mai este
autonomie locală, în condiţiile în care nici pe drumurile judeţene care spunem că sunt ale
noastre, nici pe drumurile judeţene nu ne va fi respectată opinia, vă daţi seama unde am ajuns.
Asta este sinteza bugetului pe 2011. Suntem din ce în ce mai inutili, haideţi să vorbim serios,
la locale mergeţi le spuneţi la oameni că vreţi să faceţi ceva, indiferent din ce partid suntem şi
când revenim pe băncile Consiliului judeţean ne dăm seama că pârghii Consiliul judeţean nu
mai are, asta nu că Uniunea Europeană nu ar vrea, ci pentru că sunt unii care-şi doresc ca
totul să fie centralizat în acest stat.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnul preşedinte Băsescu, cu
ocazia Sf. Nicolae, ne-a făcut un cadou. A afirmat public că vor fi desfiinţate 200 de spitale.
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L-aş ruga pe domnul vicepreşedinte Bondor sau pe dumneavoastră, să ne spuneţi, dacă aveţi
cunoştinţă că în cifra asta de 200 se regăseşte vreun spital de pe raza teritoriului judeţului
Bacău, pentru că e foarte uşor să desfiinţezi. Am mai spus-o şi o repet şi mă voi duce cu ea în
mormânt, domnilor economişti, sănătatea nu are aceleaşi reguli matematice, doi şi cu doi în
sănătate nu face patru. A doua problemă, domnule preşedinte: vreau să-i spun domnului
consilier că într-un stat civilizat european sectorul privat susţine statul şi nu invers, că la noi
capitalismul acesta sălbatic se duce şi se înfruptă cât poate din banul public, asta-i cu totul
altceva. Vă mulţumesc.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Vă dau un răspuns sec, nu am această cunoştinţă
şi nici nu cred că în judetul Bacău poate fi desfiinţat vreun spital şi al doilea punct, cred că la
activitatea asta naţională rea, bună sau cum vrem s-o categorisim, am cam participat cu toţii
din 90 încoace şi nu vreau să fac istorie şi parcă ar fi bine să ne recunoaştem toţi bucăţica
noastră de vină în această scurtă istorie de 20 de ani.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc pentru participare la şedinţă şi ne mai
vedem la o extraordinară cât de curând.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 13.12.2010, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
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