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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi 02 decembrie 2009, în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

 
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 94 alin.(2) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare prin Dispoziţia nr. 316 din 30.11.2009 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 31, absentând 
motivat domnul vicepreşedinte Bondor Silviu, domnii consilieri Burcă Eugen, 
Avram Constantin, Humulescu Vasile, Danciu Marius şi doamna consilier Coşa 
Maricica.  

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 

     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună dimineaţa doamnelor şi domnilor 
consilieri, permiteţi-mi să dau citire ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 02 
decembrie 2009.     

1.   Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din 14 noiembrie 2009. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale prevăzute 
de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2010. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea - preşedinte 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 2010. 

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

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea preţurilor medii la principalele produse 
agricole pentru anul 2010, în judeţul Bacău. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului „Canton Poieni” din 
domeniul public în domeniul privat al judeţului Bacău şi vânzarea lui prin 
licitaţie publică. 

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

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
judeţean nr.171/22.11.2007. 

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

      7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării în parteneriat a proiectului 
„Calitate în administraţie”.  

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

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

      9. Diverse. 
                   

      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 
au observaţii la ordinea de zi.  
       
        Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată. 

  
      ◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al 
şedinţei din data de 14.11.2009 şi se dă cuvântul  doamnei  secretar  Brumă Elena 
Cătălina. 

 
      ♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretar: Potrivit prevederilor art.42 alin.(5) 
coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare la începutul fiecărei şedinţe secretarul 
supune spre aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere 
prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare 
procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Bacău din data de  
14.11.2009. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 
au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 

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

     
      ◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în 
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. 

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

  
      ◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi, şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
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 2010. 
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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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
 

      ◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  
prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor 
medii la principalele produse agricole pentru anul 2010, în judeţul Bacău. 

  
       Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă în unanimitate. 
 
      ◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Dragoş Benea  
prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  aprobarea trecerii 
imobilului „Canton Poieni” din domeniul public în domeniul privat al judeţului 
Bacău şi vânzarea lui prin licitaţie publică. 

 
      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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate.  
    
      ◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  
prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.171/22.11.2007. 

 
      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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă  în unanimitate. 

 
      ◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  
prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării în 
parteneriat a proiectului „Calitate în administraţie”.  
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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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă  în unanimitate. 

  
      ◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  
prezintă expunerea de motive şi 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă  în unanimitate. 

        
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt intervenţii la punctul "diverse"? Dacă 
nu, vă mulţumesc pentru participare la şedinţa de astăzi şi vă doresc o zi bună. 

 
Nefiind intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 02.12.2009 drept  
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 

 
 
             PREŞEDINTE,           
                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI      
            Dragoş  BENEA                                                      
                                                                                         Elena Cătălina  BRUMĂ 
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