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 CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni 

Nr.26715 din 31.10.2022 

 

    PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 31.10.2022, în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 

 

 

  Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.178 alin .(1)  din Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.373 din 24.10.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău, comunicată consilierilor judeţeni în termenul prevăzut de lege şi adusă la cunoştinţă 

publică în presa locală şi pe site-ul consiliului judeţean.  

  Şedinţa se desfăşoară în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi în sală 34 de consilieri. Domnul 

consilier Droiman Alexandru participă la şedinţă online. Domnul consilier Şova Sorin este absent.  

          Având în vedere proiectul ordinii de zi, la şedinţă au fost invitaţi să participe: domnul 

Codreanu Cristian, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, 

doamna Ardeleanu Lenuța, director la Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, doamna Crâşmaru 

Nataşa, director la DJEP Bacău, domnul Paraschivescu Andrei Octavian, conf. univ.dr. la Universitatea 

George Bacovia Bacău, directorii direcţiilor şi şefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Bacău,  reprezentanţii mass-media.  

       S-au încheiat şi şedinţele comisiilor de specialitate.  

 Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Valentin Ivancea.  
 

  ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri. Bine aţi venit la 

şedinţa ordinară de astăzi.   

     Pentru şedinţa de astăzi, proiectul ordinii de zi, este următorul: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare  din data de 30.09.2022; 

 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare de îndată din data de 05.10.2022; 

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, 

poleiului și a gheții pe drumurile județene, pentru perioada noiembrie 2022 si până la finalizarea 

procedurii de achiziție a acordului cadru de lucrări și servicii de întreținere curentă și periodică 

multianuală; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bacau, pe anul 

2022; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară pe trimestrul III 2022 al Județului 

Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției încheiate între Județul Bacău și Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri lași, pentru 

realizarea obiectivului de investiții "Modernizare DJ 207F, DN 2F — Săucești, km 0+000 — km 3+254, 

jud. Bacău“, prin Programul național de Investiții "Anghel Saligny”; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în 

suprafață de 1,5 m.p. din zona drumului județean DJ 1l9A, situat în sat Sascut, comuna Sascut din 

județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean 

de Drumuri Bacău, în favoarea Delgaz Grid S.A.; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 22/1840/19.07.2021, încheiat 

între Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău și Asocierea "S.C.Mavgo Holding S.R.L. & S.C. 

Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi S.R.L.“  în favoarea Județului Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de 

investiții - proiect strategic "REGIUNEA-NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3 : NEAMȚ-

BACAU, DJ 207D (limită județ Neamț- Traian-DN2F, km. 28+000 - 50+254), DJ 241 (limită județ 

Vrancea - Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km.25+000 - 83+368) si DJ 241A ( Izvoru Berheciului - 

Secuieni), km.64+250 - 78+114), prin aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.64/2022, cu modificările și completările ulterioare; 

                      Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil-teren în suprafață de 10 000 mp, categoria 

pășune, având numărul cadastral 62023 înscris în Cartea Funciară nr.62023 Gura Văii, în domeniul 

public al Județului Bacău; 

                      Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău           

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moinești” și pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 26/2020 privind asocierea Județului 

Bacău cu Municipiul Moinești și Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea finanțării și 

realizării obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență 

Moinești” și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți; 

                                       Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 111/27.05.2022 

privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune 
Locală ,,Valea Muntelui”, pentru anul 2022;  

                      Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 112/27.05.2022 

privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune 

Locală ,,Ulmus Montana”, pentru anul 2022; 

                      Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 113/27.05.2022 

privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune 

Locală ,,Colinele Tutovei”, pentru anul 2022; 

                      Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 114/27.05.2022 

privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune 

Locală ,,Cetatea Tamasidava”, pentru anul 2022; 

                      Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

16. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei pentru anul 2022 către ,,Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”; 

                       Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii 

cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la 

procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ și a modelului de cerere, conform 

Legii nr.273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

                      Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

18. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului ,,Conferința regională – Investim 

acum, construim pentru viitor!”; 

                                       Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

19. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii bunurilor imobile – terenuri, cu numerele cadastrale 

61232, 73549 și 83228, a bunurilor imobile – clădiri cu numerele cadastrale 73549-C1, 73549 – C2, 

73549 –C3, 73549 –C4, 73549 –C5 și 73549 – C6, precum și a obiectivului de investiție Construire 

Spital Municipal Bacău din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al Jud. Bacău; 
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Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru 

cumpărarea imobilului ,,Casă” având codul BC-II-m-B-00783, situat pe strada Ioniță Sandu Sturza, 

nr.96, municipiul Bacău, Județul Bacău, înscris în cartea funciară nr.60279-C1; 

                 Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

21. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea ,,George Bacovia“ din Bacău, 

pentru organizarea si desfășurarea proiectului “Manifestări prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la 

înființarea Universității “George Bacovia“ din Bacău 07-11 noiembrie 2022“; 

                                                   Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

22. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Bacău la rețeaua ,,Construirea Europei cu consilierii 

locali” și desemnarea unui reprezentant consilier județean ca membru al rețelei; 

                                                   Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău 

nr.137/2015 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în 

subordinea Consiliului Județean Bacău,cu modificarile ulterioare, și Anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Bacău nr.121/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la 

Biblioteca Județeana ,,C.Sturdza” Bacău, cu modificările ulterioare; 

                                            Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.32 din 

2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de 

funcții pentru Direcția Județeana de Evidența a Persoanelor Bacău, cu modificările ulterioare; 

                                       Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație de Avizare a 

Lucrărilor de Investiție (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare drum 

comunal DC 131A, de la KM 0+000 la km 2+500, comuna Dofteana,  județul Bacău”;    

                                       Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă pe perioadă determinată a Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public județean și a licențelor de traseu pentru două trasee, cuprinse în 

Programul județean de transport rutier de persoane prin curse regulate, în județul Bacău;  

                                             Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 207F, DN 2F-Săucești, km 0+000-km 3+254, 

județul Bacău“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, precum 

și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 24lA, Roșiori (intersecție cu 

DJ 241C) — Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019-97+424, jud. Bacău“, aprobat pentru 

finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, precum și a sumei reprezentând 

categoriile dc cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

 Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 159, Dămienești — lim. Jud. 

Neamț, km 31+115 — km 36+400, județul Bacău“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny“, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

 Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat, pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 252B, Gioseni — Pâncești, km 18+700 — km 
30+100, județul Bacău“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, 
precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului; 
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                                     Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău - 
Faraoani, km. 1+680-km. 12+300 (tronson Sărata-Nicolae Bălcescu, km.4+400 - km.10+466), județul 
Bacău“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, precum și a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

 Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
32. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Comuna Letea Veche în vederea finanțării 

unor obiective de investiții. 

 Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la  proiectul ordinii de zi, prezentate. 

 Nefiind observaţii, se supune proiectul ordinii de zi în forma prezentată şi se aprobă cu 36 de voturi 

pentru. 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu        x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Supun la vot în conformitate cu prevederile art.135, alin.(8) din 

Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 

următorele proiecte: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  desemnarea  unui  reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în Adunarea 

     Generală a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST. 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea, post-mortem, a titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Judeţului 

Bacău” domnului Petre Vlase, personalitate marcantă în domeniul promovării şi conservării 

folclorului românesc, al portului şi cântului popular băcăuan. 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
 

        Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectele ordinii de zi 

suplimentare. 

        Nefiind observaţii, se supun aprobării proiectele ordinii de zi suplimentare şi se aprobă cu 36 de 

voturi pentru. 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana      x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   
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21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

          

 Adoptarea în regim de urgență a proiectului înscris pe proiectul ordinii de zi suplimentare la nr.1 este 

motivată de faptul că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “EURONEST”a solicitat prin adresele 

761/2022 și 1373/2022, înregistrate la Consiliul Județean Bacău sub nr.15681/2022 și 26282/2022, 

nominalizarea unui nou membru în Adunarea Generală a ADI “EURONEST”, ca urmare a demisiei 

domnului consilier județean Bogdan George Pleșca, precizând că este posibilă convocarea unei ședințe 

extraordinare la începutul lunii noiembrie 2022, pentru adoptarea unor hotărâri urgente. 

 Pentru punctul al doilea de pe proiectul ordinii de zi suplimentare, consider că nu mai este necesară o 

argumentare a urgenţei. Este mai mult o urgenţă morală ţinând cont de amprenta pe care domnul Petre Vlase 

a lăsat-o în cultura băcăuană. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Având în vedere că s-a aprobat suplimentarea ordinii de zi, tocmai 

pentru desfăşurarea în condiţii cât mai puţin complicate, avem două proiecte de hotărâri cu votul secret, 

punctul 22 de pe proiectul ordinii de zi şi punctul 1 de pe proiectul ordinii de zi suplimentare. Aş  lăsa la 

sfârşit aceste două proiecte, tocmai pentru a vota mai repede şi fără prea multe complicaţii. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la amendamentul formulat de 

domnul preşedinte Valentin Ivancea. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării amendamentul formulat de domnul preşedinte Valentin 

Ivancea şi se aprobă cu 36 de voturi pentru.
 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu        x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Ca urmare, punctul 22 de pe proiectul ordinii de zi şi punctul 1 

de pe proiectul ordinii de zi suplimentare se vor vota după aprobarea celorlalte proiecte. 

 

◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 

doamnei secretar general al judeţului dr. Elena-Cătălina Zară pentru a supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei ordinare din data de 30.09.2022. 
 

    ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 

coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 
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începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei ordinare  din data de 30.09.2022.  
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei ordinare 

din data de 30.09.2022. 

         Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal în forma prezentată şi se aprobă cu 36 de voturi 

pentru.
 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu        x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

   ◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 

doamnei secretar general al judeţului dr. Elena-Cătălina Zară pentru a supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei extraordinare din data de 05.10.2022. 
 

    ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 

coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 

începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei extraordinare  din data de 05.10.2022.  
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 05.10.2022. 

         Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal în forma prezentată şi se aprobă cu 36 de voturi 

pentru.
 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu        x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   
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   ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Totodată, în conformitate cu 

prevederile art.243 alin.(1), lit. n), din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

informez consilierii judeţeni cu privire la aplicabilitatea art.228 alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din 

acelaşi act normativ, conform cărora: 

 (2) În exercitarea funcţiei, consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile de conflict de interese, 

prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol, are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean 

interesul personal  pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod 

obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

 (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul judeţean nu mai este luat în calcul pentru 

cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are 

drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

 (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 

alin.(1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de 

interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o 

perioadă de maximum 6 luni.  

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă rog să vă anunţaţi cei care nu veţi participa la vot. 

 

♣ Dl Scripăţ Constantin, vicepreşedinte: Nu voi participa la vot la punctul 26 de pe proiectul ordinii de zi 

♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 1 de pe proiectul ordinii de zi  

    suplimentare. 

♣ Dl Budacă Vasile, consilier: Nu voi participa la vot la punctul 12 de pe proiectul ordinii de zi. 

 

◄ Se trece la punctul 3 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune 

pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene, pentru perioada noiembrie 

2022 şi până la finalizarea procedurii de achiziție a acordului cadru de lucrări și servicii de întreținere 

curentă și periodică multianuală. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Când estimaţi ca şi contractul să fie operaţional? Am văzut că aţi făcut 

baze de dezăpezire cu utilaje repartizate . Utilajele sunt în zona respectivă? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule consilier, eu nu pot să estimez o dată când va deveni 

operaţional un alt contract, tocmai de aceea am prelungit printr-un contract subsecvent pe baza acordului 

cadru, în aşa fel încât pe perioada de iarnă, să nu avem sincope în ceea ce priveşte dezăpezirea. Referitor la 

baze, în mod evident că cei care au operat anul trecut şi acum 2 ani, au utilajele la bază şi deocamdată nu am 

cum să vă spun, pentru că nu le-am verificat. Dar conform contractului, ele sunt la fiecare bază exact cum a 

fost desemnat printr-o achiziţie de acum 4 ani. 
   

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

36 de voturi pentru. 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu        x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   
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21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

    ◄ Se trece la punctul 4 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Județului Bacau, pe anul 2022. 

Avizele sunt favorabile la acest proiect 
 

   Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

  Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 36 

de voturi pentru. 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu        x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 5 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară pe 

trimestrul III 2022 al Județului Bacău. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

36 de voturi. 
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   
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◄ Se trece la punctul 6 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  aprobarea convenției încheiate între Județul 

Bacău și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția Regională de 

Drumuri și Poduri lași, pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare DJ 207F, DN 2F — 

Săucești, km 0+000 — km 3+254, jud. Bacău“, prin Programul național de Investiții "Anghel Saligny”. 
 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

36 de voturi pentru.

 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x  

 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 7 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept 

de servitute asupra terenului în suprafață de 1,5 m.p. din zona drumului județean DJ 1l9A, situat în sat 

Sascut, comuna Sascut din județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea 

Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea Delgaz Grid S.A. 
 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

                Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 36 

de voturi pentru.  
 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai        x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   
  
 

◄ Se trece la punctul 8 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă  

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 

22/1840/19.07.2021, încheiat între Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău și Asocierea "S.C.Mavgo 

Holding S.R.L. & S.C. Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi S.R.L.“  în favoarea Județului 

Bacău. 
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Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

                Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 36 

de voturi  pentru.  
 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin      absent   

36. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la punctul 9 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  
prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru 
realizarea obiectivului de investiții- proiect strategic "REGIUNEA-NORD-EST-AXA RUTIERĂ 
STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACAU, DJ 207D (limită județ Neamț- Traian-DN2F, km. 28+000 - 50+254), 
DJ 241 (limită județ Vrancea - Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km.25+000 - 83+368) si DJ 241A 
(Izvoru Berheciului - Secuieni), km.64+250 - 78+114), prin aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.64/2022, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

cu 36 de voturi.
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion        x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 10 al proiectului ordinii de zi.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil-teren în 

suprafață de 10.000 mp, categoria pășune, având numărul cadastral 62023 înscris în Cartea Funciară 

nr.62023 Gura Văii, în domeniul public al Județului Bacău. 

 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
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♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Am văzut în adresa pe care o face  UAT Gura Văii către 

Consiliul Judeţean, cere ca până la data de 31.10.2022 să se remită solicitarea de transfer privind preluarea 

acestui imobil-teren. Eu am văzut că în şedinţa din 24.10.2022 de la Consiliul Local Gura Văii s-a aprobat 

deja trecerea . E vreo problemă din această neconcordanţă de date?  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Nu cred că este o problemă ţinând cont de faptul că el s-a 

transferat din privat în public şi ulterior va trece la noi. 

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: În aceeaşi şedinţă a trecut din privat în public? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Da, pentru că altfel nu puteam să-l preluăm noi.  

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Sunt două proiecte succesive şi solicită UAT să remitem 

solicitarea de transfer din partea Consiliului Judeţean până în data de 31.10.2022 când spun că va fi şedinţa 

de Consiliu Local.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Dacă explicaţiile mele nu au fost suficiente, o să vă răspundă 

doamna secretar general Elena Cătălina Zară. 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Domnule consilier, la data când noi  

facem solicitarea şi când am făcut iniţial solicitarea şi am întocmit raportul şi referatul de aprobare, bunul 

era în domeniul privat al comunei. 

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Corect. 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: El nu poate să treacă decât dacă este 

în domeniul public. Ceea ce aţi văzut dumneavoastră în şedinţa trecută a comunei, este trecerea din privat 

în public, în vederea ulterioară a transmiterii din public în public. Noi la data aceasta, în mod legal facem 

solicitarea. Fără solicitare nu poate să treacă din domeniul public al comunei, în domeniul public al 

judeţului.  

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Deci, în aceeaşi  şedinţă din 24.10.2022 au fost două 

proiecte: un proiect prin care acest imobil a trecut din domeniul privat în domeniul public al UAT Gura 

Văii şi apoi un alt proiect prin care terenul din domeniul public al aceluiaşi imobil, trece din domeniul 

public al UAT Gura Văii în domeniul public al judeţului. 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Puteţi interpreta ca o aprobare de 

principiu, pentru că fără solicitarea noastră, procedura şi Codul administrativ spune clar, că doar la 

solicitarea a celui care …….. 

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Tocmai asta voiam să vă spun. Ei au făcut fără să fie 

solicitarea. 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Noi după aprobare, o să transmitem 

hotărârea către Consiliul Local. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Ceea ce facem noi astăzi. 

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Păi facem după ce ei au dat? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule consilier, sunteţi om cu experienţă. Dumneavoastră 

ştiţi foarte bine că operarea tehnică a trecerii în domeniul public al judeţului, se face după solicitare, ori 

dacă dânşii au dat o hotărâre de Consiliul Local care noi nu facem parte din ea. Noi nu decidem în 

Consiliul Local. Întrebaţi la Consiliul Local Gura Văii, dacă ceva nu este în regulă. Noi facem conform 

procedurii. Dânşii şi-au manifestat un acord de principiu, noi nu facem astăzi decât să solicităm ţinând cont 

de faptul că este o solicitare de principiu şi procedura tehnică este, că trebuia să fie trecut din privat în 

public ca noi să-l putem cere.  

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Pe si-teul comunei nu este publicată 

hotărârea cu trecerea. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Nu reprezintă absolut nicio problemă din punct de vedere legal. 

 

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

cu 36 de voturi.
 

 

 
 

 
   

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   
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12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

 

◄ Se trece la punctul 11 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de 

Urgență Moinești” și pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 26/2020 

privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Moinești și Spitalul Municipal de Urgență Moinești în 

vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator aseptic al Spitalului 

Municipal de Urgență Moinești” și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți. 
 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

36 de voturi pentru. 
 

  
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la punctul 12 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea 
prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Bacău nr. 111/27.05.2022 privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de membru, către Asociația 
Grupul de Acțiune Locală ,,Valea Muntelui”, pentru anul 2022.  
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.   

 

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Urmează mai multe proiecte cu acelaşi subiect. Noi suntem 

membri ai acestor asociaţii şi nu ştim ce se întâmplă acolo. Nu avem un raport de activitate, o informare. 

Cred că ar trebui ca pe si-teul Consiliului Judeţean  să existe o astfel de rubrică, pentru asocieri. Eu am 

căutat şi nu am găsit.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Ţinând cont că sunt asociaţii care nu ţin de consiliul judeţean 

iar noi suntem doar cei care cotizăm, să ştiţi că apare  pe si-teul Ministerului Agriculturii. Noi de acolo 

luăm punctajele pe fiecare asociaţie. Ţinând cont că sunt GAL-uri şi sunt comune care în mod evident au 

autonomie din punct de vedere decizional. Noi facem parte din asociaţie, nu suntem conducătorul 

asociaţiei.  
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♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Dar nu a spus nimeni că suntem conducătorul asociaţiei. Ca 

membri ai asociaţiei, putem pune măcar un link ca să ştie lumea că suntem membri ai acestor asociaţii şi 

un raport asupra activităţii ca membri, trebuie să avem.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Asta face parte din activitatea şi regulamentul de funcţionare 

a asociaţiilor respective pe care noi le finanţăm. Faptul că suntem membri, nu înseamnă că noi nu putem 

să cerem un raport de activitate, dar se prezintă de fiecare dată când se participă. Aşa cum participă 

fiecare comună, participăm şi noi la şedinţele acestora. Noi putem să solicităm un raport de activitate şi 

cred că şi avem în fiecare an, un raport de activitate. Pe baza raportului de activitate, asigurăm finanţări. 

Nu este o finanţare exclusivă din partea Consiliului Judeţean, să zicem că noi comandăm ce este acolo. 

Acolo este o asociaţie de comune care stabilesc împreună cu noi ca şi membri, ce proiecte îşi duc la 

îndeplinire sau ce obiective îşi propun să le îndeplinească. Ca să nu ne cramponăm foarte mult de această 

solicitare a dumneavoastră, putem să solicităm un raport de activitate pe un an sau cât consideraţi 

dumneavoastră. 

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Cred că ar fi corect. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Pe ce perioadă doriţi?  

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Rapoarte anuale.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am înţeles. O să solicităm din partea Consiliului Judeţean la 

solicitarea consilierilor judeţeni,  un raport de activitate pe fiecare asociaţie în parte. 

♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Domnule preşedinte, vă rog să specificaţi că domnul Olteanu 

a cerut asta, pentru că poate dumnealui îi este frică să nu se scurgă nişte bani fără să ştie.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Domnule preşedinte, dacă domnul Pravăţ solicită ca domnul 

Olteanu să fie cel care solicită asta, vă rog să mă treceţi şi pe mine că solicit asta. Aş vrea ca toţi cei care 

ne reprezintă în aceste asocieri, să facă un raport anual către Consiliul Judeţean. Este normal, este 

funcţional pentru noi şi pentru ei, mai ales că participăm cu bani. Nu poţi să dai bani nicăieri fără să şti ce 

au făcut cu ei. Eu credeam că se face asta.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Dacă m-aţi asculta cu atenţie, să ştiţi că sunt rapoarte de 

activitate şi este o treabă simplă, dar nu asta este problema. Dumneavoastră sugeraţi că noi nu am şti ce se 

întâmplă acolo în calitate de membri, ceea ce nu este în regulă aşa cum gândiţi. Ceea ce se întâmplă în 

fiecare asociere se poate vedea, este şi public, dar la solicitarea specială a domnului consilier o să facem 

de această dată solicitare din partea Consiliului Judeţean şi mă refer la aparatul de specialitate, o să facem 

către fiecare asociere, în aşa fel încât să fiţi informaţi la această dată. O să vă aduc şi rapoartele de 

activitate care sunt publice, la fiecare asociere în parte. Noi plătim o cotizaţie, nu finanţăm ca şi cum am 

finanţa o activitate exclusivă, dar nu aş vrea să se creadă că până acum nu se ştie nimic ce se întâmplă, dar 

în schimb aş putea să fac şi eu o solicitare şi vă rog să consemnaţi doamna secretar general, am să solicit 

Asociaţiei Metropolitane, să-mi prezinte un raport de activitate complet, corect, cu toate activităţile pe 

state, în ultimii 5 ani. Haideţi să nu vedem pădurea de copaci, noi toţi suntem în Asociaţia Metropolitană, 

ni se solicită bani, ultima solicitare a fost de un milion şi jumătate. Nu ştiu ce activitate s-a prestat la 

Asociaţia Metropilitană, dar din ce ştiu eu, avem o Asociaţie Metropolitană care a ajuns la Izvoru 

Berheciului, pe la Răcăciuni, nu ştiu dacă a ajuns şi până la Plopana. Noi suntem membri, dar am fost daţi 

afară dintr-o şedinţă de preşedintele asociaţiei, spunând că nu are nevoie de noi decât să cotizăm. Noi, în 

Asociaţia Metropolitană am spus următorul lucru: atenţie când scoatem la licitaţie traseele pe judeţ şi nu 

au vrut să ne asculte, ne-au spus că nu au nevoie, noi ne facem transportul nostru, nu avem nevoie de 

dumneavoastră, nu ştiu cine v-a invitat. În schimb, am încercat de fiecare dată să ni se prezinte nişte 

rapoarte de activitate concrete: cum se votează, e o întreagă nebuloasă acolo şi uitaţi, că avem un 

reprezentant în sală, pe domnul consilier Bîrzu care face parte din Asociaţia Metropolitană. Vă rog să ne 

prezentaţi şi nouă un raport complet pe ultimii 5 ani şi să-l citiţi în faţa consilierilor judeţeani. Vă rog să 

consemnaţi treaba asta!  

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: Precizarea să fie că această solicitare vine din partea PNL, 

nu din partea consilierului Olteanu.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Nici nu mă gândeam.  

♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel , consilier: Şi pentru Zona Metropolitană, domnule Olteanu? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Pentru Zona Metropolitană este din partea preşedintelui 

Consiliului Judeţean, ca să fim lămuriţi. Am spus că toate asociaţiile vor prezenta un raport de activitate 

la această dată. Am subliniat că uităm cu desăvârşire că suntem şi într-o altă asociaţie. Asociaţie 
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Metropolitană! Dacă nu ne convine raportul de activitate, să ştiţi că o să cerem să fim excluşi, că oricum 

nu contăm. 

 

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

cu 34 de voturi pentru. Domnul consilier Budacă Vasile nu participă la vot . Domnul consilier Necula 

Cosmin a părăsit sala de şedinţe şi nu a votat la acest proiect de hotărâre.

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile -   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 13 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 112/27.05.2022 privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de membru, către Asociația 

Grupul de Acțiune Locală ,,Ulmus Montana”, pentru anul 2022. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Noi avem vreun reprezentant în această asociaţie? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Consiliul Judeţean. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Are un reprezentant? Cine este ca persoană? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Sigur că da. Prin Direcţia juridică este desemnată o persoană. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Mă gândeam dacă ştie cineva, ce face această asociaţie. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Cred că, colegii noştri primari ştiu mai bine decât noi ce se 

întâmplă acolo. Dacă vreţi să aflaţi mai multe, intraţi pe Ministerul Agriculturii, să vedeţi ce punctaje are 

fiecare asociaţie. GAL-ul reprezintă un motor de dezvoltare pentru judeţul Bacău. Dacă sunteţi curios, 

intraţi pe si-teul Ministerului Agriculturii şi o să vedeţi care sunt punctajele date, nu de către Consiliul 

Judeţean, nici de către UAT, ci de către Ministerul Agriculturii, pentru fiecare asociere în parte ce 

obiective a îndeplinit şi ce nu. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Eu sunt curios dacă există un consilier judeţean care ştie, ce este 

cu această asociaţie?! 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: V-am spus, dacă aveţi curiozitatea să vă informaţi, aveţi de 

unde. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Să înţeleg că nimeni nu ştie? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Sunteţi un pic filozofic aici.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Chiar voiam să ştiu dacă este vreun consilier judeţean care ştie 

ceva despre „Ulmus Montana”. Poate să ne spună cu toată seriozitatea întrebării, vă rog frumos. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule consilier, ştiţi că de drept în asociaţie este 

preşedintele Consiliului Judeţean. Eu am desemnat o persoană care să voteze pe fiecare obiectiv în parte 

şi dacă dumneavoastră vreţi să vă fac un raport de activitate cu ce se întâmplă acolo…… 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Domnule preşedinte, haideţi să nu ducem în derizoriu discuţia 

asta. Eu am întrebat simplu, dacă ştiţi sau nu. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Eu nu pot să vă spun că nu ştiu. Nu vreau să vă spun. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Eu nu ştiu ce înseamnă „Ulmus Montana”. 
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♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Este o asociaţie de comună prin care se accesează fonduri 

europene. Vreţi să vă spun ce fonduri europene accesează fiecare asociaţie?  S-au cumpărat utilajele la 

comunele din care fac parte. Au mai fost accesate şi alte tipuri de finanţare prin aceste asocieri care 

reprezintă un motor de dezvoltare. V-am răspuns? 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Dumneavoastră îmi răspundeţi în general. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vreţi să vă răspund în particular?  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Eu v-am întrebat dacă este cineva în această asociaţie şi ştie, ce 

se întâmplă acolo? Este simplu: ştim sau nu ştim?  Răspundeţi cu da sau nu. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Da! Ştim! Sunteţi mulţumit? 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Da! 
 

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

cu 36 de voturi pentru. 
 

    

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 14 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 113/27.05.2022 privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de membru, către Asociația 

Grupul de Acțiune Locală ,,Colinele Tutovei”, pentru anul 2022. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

♣ Dl Melinte Ion, consilier: Am văzut că aţi vorbit despre aroganţă. Este prea mare în Consiliul 

Judeţean. Vreau să spun despre Asociaţia „Colinele Tutovei”. Nu am auzit de ea. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Nu? Foarte rău. Sunteţi consilier judeţean şi ar fi trebuit să 

auziţi. 

♣ Dl Melinte Ion, consilier: Tocmai, ar trebui să ne informaţi, pentru ce daţi banii? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: „Colinele Tutotvei” sunt acolo unde aveţi dumneavoastră 

livada aceea. 

♣ Dl Melinte Ion, consilier: Dacă ar fi banii dumneavoastră nu i-aţi gestiona aşa. Eu v-am 

întrebat şi puteaţi să-mi daţi un răspuns corect fără nicio problemă. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule consilier, este zona dumneavoastră şi ar trebui să o 

cunoaşteţi. Păcat, reprezentaţi o zonă.  

♣ Dl Melinte Ion, consilier: Tocmai. Eu cunosc zona şi nu am interveni la ceea ce aţi spus cu 

drumurile de la Bacău-Neamţ, care se fac pe bucăţele câte 500, 700 de metri  şi ne stricăm maşinile. Eu 

m-am abţinut să spun, dar ar trebui să ştiţi şi dumneavoastră. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Subiectul cu drumurile îl ducem la diverse şi o să vă răspund 

pe fiecare axă în parte şi în ce stadiu se află proiectul, ca să ştiţi de la mine. Să ştiţi că eu nu fug de 

responsabilitate. Dumneavoastră dacă nu ştiţi că în ultima perioadă când nu aţi luat un proiect să-l duceţi 

de la un cap la altul ca să vedeţi care sunt problemele cu care ne confruntăm. Ştiţi că suntem după o zonă 

pandemică, ştiţi că au sărit preţurile de 2 – 3 ori la bitum şi ştiţi foarte bine, că ne străduim să închidem 

acest proiect până în 2023 şi faptul că acolo unde nu se lucrează bine, acolo unde se lucrează pe bucăţele, 
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vă răspund acuma pe proiect. Să ştiţi că avem curajul să reziliem contracte acolo unde nu merge. Acolo 

unde merge, se vor închide două loturi, s-a închis lotul 1 se va închide şi lotul 3. Mai rămâe lotul 2 în 

discuţie în funcţie de cum evoluează lucrările. Ştiu la ce vă referiţi. Problemele întâmpinate sunt pe lotul 

2, problemele întâmpinate pe lotul 2, se vor rezolva într-un timp foarte scurt din punct de vedere al 

rezilierii contractului, acolo unde nu merge şi scoatere la licitaţie a lotului respectiv. Nu cred că există altă 

soluţie, noi o să încercăm să conservăm lucrările care sunt. S-a declanşat o expertiză pe ceea ce s-a lucrat 

ca să nu avem discuţii şi restul rămas de executat. Ştiţi foarte bine că sunt obiective care nu se mai 

încadrează în bani nici pentru Ordonanţa nr.64. Ca atare, pentru a avea o lucrare de calitate şi terminată în 

termen până în anul 2023, după cum ştiţi este pe POR şi supervizată de ADR NORD-EST, aşa că nu cred 

că putem să spunem că ne jucăm cu asemenea investiţii. Văd că fiecare dintre dumneavoastră aţi luat câte 

un punct la discuţii. Ca să nu mai pierdem timpul în Consiliul Judeţean pe aceste subiecte, voi solicita un 

raport de activitate pe fiecare asociaţie în parte, o să rămâneţi surprinşi să vedeţi că sunt şi rezultate bune. 

O să vă prezint şi comunele care fac parte din aceste asociaţii, s-ar putea să rămâneţi surprinşi să vedeţi că 

sunt o parte şi dintre colegii noştri. 

 ♣ Dl Budacă Vasile, consilier:  Am intrat chiar acum pe pagina unei astfel de asociaţii, cea de pe 

zona care o reprezint – GAL Valea Muntelui şi am văzut că astăzi îşi încheie o linie de finanţare adresată 

tuturor UAT-urilor în valoare de aproximativ jumătate de milion de euro. Deci, toate UAT-urile din zona 

respectivă azi au ca dată limită de depunere a proiectelor. Sunt convins că toate UAT-urile indiferent de 

culoare politică, beneficiază de sprijinul acestor GAL-uri. Au pagină fiecare dintre ele, cel puţin GAL 

Valea Muntelui, au deschise liniile de finanţare atât pentru UAT-ri cât şi pentru ONG şi alte entităţi. 
 

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

cu 35 de voturi pentru. Domnul consilier Cosmin Necula a părăsit sala de şedinţe şi nu a votat.
 

    

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 15 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 114/27.05.2022 privind plata cotizației Județului Bacău, în calitate de membru, către Asociația 

Grupul de Acțiune Locală ,,Cetatea Tamasidava”, pentru anul 2022. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

35 de voturi pentru. Domnul consilier Cosmin Necula a părăsit sala de şedinţe şi nu a votat.

  

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   
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19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 16 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei pentru anul 2022 către 

,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

35 de voturi pentru. Domnul consilier Cosmin Necula a părăsit sala de şedinţe şi nu a votat.

  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 17 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a 

sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în 

vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ și a modelului 

de cerere, conform Legii nr.273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

35 de voturi pentru.   Domnul consilier Cosmin Necula a părăsit sala de şedinţe şi nu a votat.

  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   
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◄ Se trece la punctul 18 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului 

,,Conferința regională – Investim acum, construim pentru viitor!”. 

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

35 de voturi pentru.  Domnul consilier Cosmin Necula a părăsit sala de şedinţe şi nu a votat. 

   

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vreau să subliniez, că noi în cadrul acestei conferinţe o să 

avem 2 sau 3 reprezentanţi ai Comisiei Europene, invitaţi care vor veni să prezinte anumite oportunităţi. 

Este o conferinţă de două  sau trei zile în care o să avem şi oameni de afaceri invitaţi cât şi primari. Mai 

mult decât atât şi pentru faptul că (nu ştiu dacă ştiţi sau nu, dar o să aflaţi de la mine în premieră) s-a 

aprobat de către Comisia Europeană, Programul Operaţional Regional care va fi gestionat de către ADR 

NORD-EST. Eu cred că asta este o mare oportunitate şi pentru tot ce înseamnă UAT de la nivelul 

judeţului cât şi pentru Consiliul Judeţean. Ţinând cont de faptul că s-a descentralizat gestionarea acestui 

proiect pe ADR NORD-EST, cred că ne va fi mai uşor să accesăm fonduri.   

 
◄ Se trece la punctul 19 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii bunurilor imobile – 

terenuri, cu numerele cadastrale 61232, 73549 și 83228, a bunurilor imobile – clădiri cu numerele 

cadastrale 73549-C1, 73549 – C2, 73549 –C3, 73549 –C4, 73549 –C5 și 73549 – C6, precum și a 

obiectivului de investiție Construire Spital Municipal Bacău din domeniul public al Municipiului Bacău 

în domeniul public al Județului Bacău. 

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Este a doua oară când avem acest proiect privind această  trecere 

a imobilului şi a clădirilor. De la primul proiect au mai fost negocieri, au mai fost încercări pentru această 

preluare ca să fie profitabilă în primul rând pentru cetăţenii municipiului Bacău şi a judeţului? A mai 

apărut cevă între timp? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Da. Am să vă citesc răspunsul de la prima solicitare pe care 

am făcut-o aici şi care s-a votat în cadrul Consiliului Judeţean. Am primit o adresă de la Primăria Bacău şi 

o să citesc chiar acum: La adresa dv. nr.12035/16.05.2022 a Consiliului Judeţean Bacău, înregistrată la 

Primăria municipiului Bacău cu nr.143393 din 17.05.2022 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.97 din 16.05.2022, privind solicitarea trecerii bunului imobil Spitalul Municipal Bacău din domeniul 

public al Municipiului Bacău în domeniul public al Judeţului Bacău, Direcţia Patrimoniu, Serviciul 

Evidenţă Patrimoniu, nu poate da curs solicitării, motivat de faptul că acest obiectiv de investiţii nu a fost 

introdus în domniul public al Municipiului Bacău. Ca atare noi, pentru a putea trece peste acest obstacol 
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birocratic am făcut acum o solicitare către Consiliul Local al Municipiului Bacău, pentru trecerea 

obiectivului, pentru că terenul care a fost dat din domeniul public al judeţului către domeniul public al 

municipiului, iar obiectivul a fost dat de către Ministerul Sănătăţii prin Autoritate de Sănătate Publică 

cum se numea atunci în 2007,  prin Ordonanţa nr.54, a fost trecut ca obiectiv de investiţii. Urmând acelaşi 

model, noi solicităm obiectivul de investiţii în vederea finalizării. Am urmat de aşa natură, deşi se putea 

face recepţie parţială, am transmis o adresă bine fundamentată din punct de vedere legal, prin care am 

arătat cum s-ar putea face ca să poată să treacă în domeniul public. Nu ni s-a răspuns la acea adresă, ca 

atare, astăzi în faţa dumneavoastră am venit cu această propunere prin care să solicităm Consiliului Local 

să treacă în maniera în care am făcut noi această hotărâre. Este obiectivul de investiţii. 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Aceasta a fost toată negocierea?    

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Nu! Vreau să vă spun că de 5 luni de zile tot negociem cu 

domnul primar, cu reprezentanţii PNL, prin care să găsim o soluţie de a finaliza. Nu am primit până în 

acest moment, nici un răspuns favorabil. Am primit un răspuns prin care ni se spune că nu se poate. Acum 

vă arătăm cum se poate. Asta este baza legală prin care poate să treacă acest obiectiv în administrarea 

Consiliului Judeţean. Vreau să mai specific un lucru: să ştiţi că noi suntem pe ultima sută de metri. Să ştiţi 

că odată cu venirea ministrului sănătăţii am avut discuţia referitoare la acest obiectiv de investiţii. Singura 

varianta prin care se mai poate face ceva, este de a trece în administrarea Spitalului Judeţean după ce trece 

în domeniul public al judeţului Bacău şi bineînţeles mă refer ca teren şi ulterior ca obiectiv de investiţii şi 

atunci avem un orizont de a rezolva acest obiectiv, de a-l închide, să nu-l mai avem pe ordinea de zi. 

Acum depinde de dumneavoastră ce doriţi din acest obiectiv, dacă intră în circuitul medical sau să îl 

folosim ca un mijloc politic de şicanare dintr-o parte în alta. Eu am propus o variantă administrativă 

corectă, legală. Se putea face şi în prima variantă nu-i nicio problemă, ne-am repliat, am făcut altfel. Cred 

că aici nu are nimeni ce să zică ţinând cont de faptul că Ordonanţa nr.54/2007 a avut acelaşi model de 

lucru. 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Deci, negocierile trebuie să continuie. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Noi, ce putem să mai facem domnule consilier? dacă tot ne 

împiedicăm de anumite lucruri birocratice. Îl transmitem în forma asta, se va vedea ce se va întâmpla în 

Consiliul Local, pentru că aici negocierile nu trebuie să le duc eu cu o persoană, trebuie să fie cu Consiliul 

Local. Consiliul Local îşi doreşte ca acest obiectiv să se finalizeze, sau nu? Asta-i toată povestea. 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Aţi fost la negocieri? Eu am fost la negocieri. Aţi purtat 

negocieri şi dumneavoastră? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am negociat cu domnul primar de nenumărate ori ca să pună 

pe ordinea de zi. Ni s-a răspuns printr-o adresă scrisă la care noi răspundem printr-o hotărâre a 

consilierilor judeţeni de la nivelul judeţului Bacău. Este o problemă simplă, dar care poate deveni foarte 

complicată, pentru că la un moment dat,  (dumneavoastră ştiţi foarte bine) de doi ani de zile tot am 

solicitat în calitate de preşedinte şi în calitate de vicepreşedinte al Comitetului Judeţean Pentru Situaţii de 

Urgenţă, am solicitat acest imobil ca să punem mână de la mână şi să-l finalizăm. Consiliul Judeţean a 

investit 25 de milioane în acest obiectiv care nu-i aparţine, dar a investit cu bună credinţă.  

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Şi Consiliul Local a investit bani! 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Da şi Consiliul Local a investit bani şi am spus asta şi de faţă 

cu ministrul sănătăţii, dar să ştiţi că, un obiectiv pe care nu-l întreţii de 14 ani, banii pe care i-ai băgat, 

sunt inutili, trebuie să o iei de la capăt. Ceea ce s-a făcut la parterul fostului Spital Municipal, să ştiţi că a 

trebuit să scoatem şi ceea ce s-a pus, tot cu banii băcăuanilor. Ceea ce s-a pust acum 12 ani, a trebuit scos, 

refăcut şi venit cu material nou şi mă refer la vata minerală, placaje şi la tot ce am avut nevoie acolo. Mai 

mult decât atât, la expertiză au ieşit şi situaţii în care era doar masca tubulaturii, mai puţin tubulatura.  

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Până la urmă este o discuţie şi despre bani aici. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Bineînţeles că este o discuţie despre bani, dar în primul rând 

este o discuţie de voinţă de a finaliza, nu numai de bani. Există o posibilitate pe care ar fi păcat să o 

ratăm. Depinde de dumneavoastră dacă doriţi sau nu doriţi să facem acest lucru.  

 ♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Domnule preşedinte, m-aţi salvat acum câteva minute, pentru 

că nu-mi aduceam bine aminte data când a apărut această problemă şi aţi spus că în octombrie 2020. 

Suntem în octombrie 2022, doi ani de zile au trecut de atunci şi eu cred că dacă o mai ducem aşa mult şi 

pasăm de la Consiliul Local la Consiliul Judeţean de la primar la preşedinte…….. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă rog să nu denaturaţi realitatea. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Domnule preşedinte, lăsaţi-mă să termin. 
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♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Terminaţi dar nu denaturaţi. Noi nu pasăm. Noi nu am pasat 

această problemă. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Se termină şi banii, lucrurile sunt foarte serioase. Eu cred că aşa 

cum s-a abordat din partea Consiliului Judeţean, (amintiţi-vă de o şedinţă în care am propus) haideţi să 

facem împreună cu Consiliul Local o şedinţă, să ne asumăm cu toţii şi să avem responsabilităţi în votarea 

respectivului proiect şi să o închidem. Uitaţi-vă că au trecut 2 ani iar aşa cum oamenii politici din acest 

judeţ se manifestă, nu fac altceva decât să aibă un subiect în faţa electroratului. Vă spun că nu sunt 

locuitori ai municipiului Bacău, sunt băcăuani, văd lucrurile din exterior. Deci, nu aţi procedat bine şi 

încontinuare văd că tot aşa vom vota ceva azi şi aşteptăm votul celor de la Consiliul Local. Dacă nu va fi 

votul bun, o să chemăm presa şi o să mai facem conferinţe de presă şi chipurile o să câştigăm voturi. Nu 

este corect cum procedăm şi încontinuare îmi menţin poziţia. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vreţi să-l retrag de pe ordinea de zi? Nu am înţeles ce aţi 

spus. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Să facem o şedinţă împreună cu Consiliul Local ca să-l ascult şi 

eu pe primarul municipiului Bacău când spune care este motivaţia, pe dumneavoastră şi pe consilierii 

judeţeni ca să terminăm odată.  Vă spun încă o dată: banii se cam termină, suntem pe ultima sută de metri. 

Există o singură variantă de a mai accesa bani de la PNRR, dacă nu, aşteptăm alţi bani. 

♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Domnule consilier Vreme, nu ştiu dacă eraţi în şedinţă, dar 

domnul primar ne-a comunicat de aici de sus, că el vrea să facă cu banii băcăuanilor. Diferenţa între noi şi 

el este, că domnul preşedinte Ivancea şi Consiliul Judeţean, vrea să facă cu banii de la fondurile europene, 

nu din buzunarul băcăuanilor. Asta este diferenţa, pentru că numai noi prin Spitalul Judeţean de Urgenţă 

suntem eligibili ca să accesăm bani din PNRR. Asta vrem să facem iar domnul primar Viziteu vrea să 

facă din banii noştri. 

♣ Dl Melinte Ion, consilier: Domnule preşedinte, aţi spus că aţi făcut solicitare în octombrie 

2020. De ce nu aţi făcut în 2019? Aveaţi preşedintele Consiliului Judeţean, aveaţi primarul municipiului 

Bacău, aveaţi directorul Spitalului Judeţean. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Este făcută de atunci. 

♣ Dl Melinte Ion, consilier: Sunteţi într-o coaliţie la putere PSD – PNL. Aveţi majoritatea. De ce 

nu vă puneţi de acord ca să rezolvaţi această problemă? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să rămâneţi surprins. 

♣ Dl Melinte Ion, consilier: Având în vedere că sunteţi într-o coaliţie, vă certaţi şi vă pasaţi de la 

unul la altul, noi o să ne abţinem de la vot astăzi.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Felicitări! Aţi rezolvat problema spitalului prin abţinere. Nu 

ştiaţi cum să vă motivaţi abţinerea. Extraordinar. 

♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Abţinerea, este vot împotrivă.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule preşedinte PMP, nu mă deranjează că 

dumneavoastră vă abţineţi! 

♣ Dl Necula Cosmin, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Fără a face un expozeu prea 

mare, din contra, subiectul este foarte simplu, a fost dezbătut de 100 de milioane de ori şi am senzaţia că 

din păcate unii dintre colegi, nu înţeleg ce se întâmplă. Cred că ar trebui să ne mai explicaţi încă o dată 

domnule preşedinte, că poate unii dintre noi avem memorie scurtă, o spun la modul general fără a da 

nume, fără a particulariza, din cauză că nu-mi doresc să daţi un drept la replică pe un subiect pe care îl 

ştie toată lumea, dar pe care unii vor să-l transforme într-un non subiect sau într-o dezbatere electorală 

inutilă, având senzaţia că iau nişte puncte valoroase. În anul 2017-2018 a avut loc acea şedinţă comună în 

care cele două entităţi administrative (nu contează ce odioşi conduceau la momentul respectiv), de comun 

acord au convins oamenii şi au decis ca acest obiectiv investiţional, va fi într-o utilizare comună, în 

subordinea Consiliului Judeţean respectiv a Spitalului Judeţean Bacău şi având un ordonator principal de 

credite - Consiliul Judeţean Bacău. Municipiul Bacău nu poate să ducă un spital de genul acesta, nu are 

personal şi nu are nici fonduri. Asta este realitatea. S-a trecut la elaborarea unui plan făcut de Şcoala 

Naţională de Studii de Sănătate Publică în care s-a specificat cum se face acest spital.  S-a trecut la treabă, 

a venit pandemia, s-a modificat proiectul, pentru că a trebuit să amenajăm împreună, de comun acord acel 

spital, pentru utilizare covid, s-a încheiat acea etapă, noi am votat ca dumneavoastră şi noi Consiliul 

Judeţean prin intermediul dumneavoastră să faceţi parterul, pentru a pregăti UPU, îl finalizaţi în 

momentul de faţă, dar esenţa subiectului, fostul Spital Municipal trebuie să treacă în subordinea şi în 

integralitatea sa, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, altfel nu va putea să fie utilizat. Dacă 
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cineva de la municipiul Bacău joacă ping pong cu noi găsind tot felul de tertipuri pseudo-juridice, că nu 

putem să-l luăm, că nu putem să-l luăm pe stânga sau pe dreapta, astea sunt nişte porcării. El poate fi 

preluat oricând, finanţarea poate fi asigurată şi de către municipiul Bacău şi de către Consiliul Judeţean, 

dar este bine că mai există fonduri europene, iar ceea ce facem noi aici, este un gest de  normalitate care 

urmează de fapt, toate asumările acestor două unităţi administrativ-teritoriale luate de 4 – 5 ani până în 

prezent şi toată lumea când mă refer la momentul respectiv, două unităţi administrativ-teritoriale girate la 

momentul respectiv şi vreau să vă aduceţi aminte de alte două autorităţi ale administraţiei publice de către 

prefecţi în funcţie, pe de o parte doamna Maricica Coşa şi pe de altă parte, prefectul Valentin Ivancea. 

Ştim foarte clar povestea acestui subiect. Dacă cineva la municipiul Bacău sau în Consiliul Local al 

municipiului Bacău, nu este de acord cu realizarea acestui obiectiv în comun, (fiindcă asta-i discuţia) nu 

vreţi să-l daţi în subordinea Spitalului Judeţean şi în patrimoniul Consiliului Judeţean, asta înseamnă că 

nu vreţi să-l faceţi. Asta este realitatea, iar dacă noi stăm şi suntem plimbaţi, nu este vina nimănui de aici 

din sala asta şi mă puteţi înţelege, că nu sunt partinic. Nu este vina nimănui din această sală, că de la 

municipiul Bacău nu se înţelege faptul că trebuie să ne suim în ultimul tren pe care îl mai avem ca să 

completăm construcţia şi utilizarea acestui spital, pentru că banii acestor două UAT-uri nu ajung. 

Estimările pe care le avem în momentul de faţă şi care au rămas în primărie, sunt undeva la peste 20 de 

milioane de euro. Nu cred că  a bloca nişte sume în momentul de faţă, când avem posibilitatea să accesăm 

fonduri europene, să ne plimbăm. Din ce motiv? Din cauza unei mândrii inutile? Repet, ceea ce am spus 

şi înainte de 2016, când nu se înţelegea că era  o culoare politică interesantă  care acum se reactivează. Să 

ştiţi că oamenii când se duc la Spitalul Municipal sau la Spitalul Judeţean, nu întreabă nimeni cum îi 

cheamă, nu prezintă buletinul de la Oneşti, Bacău, Valea Seacă sau de la Podu Turcului. Sunt locuitorii 

judeţului Bacău. Vrem să facem pentru locuitorii acestui judeţ? Ne-am asumat şi acesta este al doilea  

moment pe care n-il asumăm. Vrea municipiul Bacău să-şi trateze pacienţii din oraşul acesta în spital? Să 

voteze, dacă nu, înseamnă că este bătaie de joc şi o politică inutilă.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Înainte de vă da cuvântul vreau să fac o precizare: la un 

moment dat în discurs nu am zis doar de aroganţă, am zis şi de ipocrizie. Haideţi în Consiliul Judeţean să 

dăm ipocrizia jos. Haideţi să fim corecţi cu noi înşine şi să ne uităm un pic în oglindă şi să nu ne mai 

folosim de subterfugii populiste aşa cum s-au manifestat în ultimul timp şi să vedem pădurea cu copaci cu 

tot, nu fără copaci. Noi răspundem prin această hotărâre adresei Primăriei municipiului Bacău. Noi nu 

pasăm această problemă. Această problemă nu ne aparţine. Acel fost spital, acea fostă clădire este 

proprietatea Consiliului Local Bacău. Noi venim cu o mână întinsă, insistăm de doi ani şi mai pregnant 

decât atât, de 6 luni de zile pe negocieri şi pe adrese, pe legalitate şi pe toate variantele posibile, nu să-l 

luăm, că nu-l luăm acasă, să încercăm să finalizăm acest proiect, acest proiect început de Primăria Băcău. 

În 2017, 2018, 2019 s-a încercat o dezlegare pe cale legală a acestui subiect şi care în acest moment 

suntem în impas. Avem o soluţie de finanţare probabilă prin PNRR, acesta este al 12-lea ceas. Să ştiţi că 

am fost de acord cu tot ce aţi spus dumneavoastră domnule consilier Necula, mai puţin cu suma. Deci, 

minim 25 de milioane de euro pentru cele 3 etaje  de făcut, dar mai trebuie şi partea de recuperare 

energetică care mai costă încă 20 şi ceva de milioane de euro. Vă întreb: Cine pasează problema? 

Domnule consilier Vreme, dumneavoastră spuneţi că ne jucăm ca un vehicul politic sau ne urcăm pe acest 

subiect. Cine pasează această problemă? Consiliul Judeţean sau administraţia municipiului?  Noi vrem să 

punem pe ordinea de zi. Noi nu vrem să participăm la o şedinţă comună? Venim cu toţii cu cel mai mare 

drag, dar vă spun un  lucru: noi întâi facem solicitare şi vă cer acceptul prin această hotărâre. Este o 

solicitare, pentru că aşa se procedează legal şi dacă se va hotărî în Consiliul Local că se dă către noi, 

facem şedinţă comună în care dânşii la solicitarea noastră răspund pozitiv, noi îl preluăm printr-o altă 

hotărâre dată în aceeaşi şedinţă, nu există absolut nicio problemă. Nu vă înţeleg abţinerea, dar să ştiţi că 

asta arată o anumită zonă care am spus-o mai devreme.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Domnule preşedinte, aţi spus foarte bine, să încercăm să 

finalizăm. Eu aş vrea să vă aduc aminte că am fost cel care prima dată când s-a pus această problemă, am 

solicitat această formulă – Consiliul Judeţean să se ocupe de acea entitate care acum nu mai este spital. 

Asta era soluţia şi am spus-o încă din 2020 când aţi venit cu această problemă. Aflu acum de la domnul 

primar că este o chestie de normalitate să începi o problemă în 2017 şi acum în 2022 aflu de la 

dumneavoastră, să încercăm să finalizăm. Noi dăm astăzi o hotărâre şi nici nu ştim dacă se va realiza ceea 

ce cerem. Din acest punct de vedere vreau să fie foarte clară poziţia noastră. Chiar vrem să se facă repede. 

Dumneavoastră aţi fost ales, dumneavoastră sunteţi executiv iar dacă caut o vină să ştiţi că eu ca cetăţean 

mă uit la primarul municipiului Bacău şi la preşedintele Consiliului Judeţean. În aceşti 2 ani de mandat aţi 
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avut toate mecanismele de a urgenta şi nu în ultimul rând noi nu suntem pierzători. Cetăţenii sunt 

pierzători de această întârziere. Vă mai spun o dată: eu vreau o şedinţă comună şi cred că şi 

dumneavoastră  vreţi să vedeţi motivele pentru care primarul municipiului Bacău, tergiversează acest 

proces, care sunt motivele lui şi care este motivaţia preşedintelui Consiliului Judeţean. Voi fi avocatul 

Consiliului Judeţean în această dezbatere. 

♣ Dna Coşa Maricica-Luminiţa, consilier: Iniţial am zis că mă abţin, că dau votul, mă abţin de 

la comentarii, dar văzând că s-au ridicat aici nenumărate probleme, într-adevăr Spitalul Judeţean este un 

subiect de interes. Ştim cu toţii că atunci când ai o problemă te duci la spital şi nu neapărat numai 

cetăţenii din  judeţul Bacău, ci şi cei care tranzitează judeţul. Eu personal ştiu foarte multe cazuri.  Aşa 

cum a zis şi domnul consilier Necula, da, am participat la acea întâlnire şi într-adevăr a fost un vot 

comun, un vot foarte frumos la acea vreme, doar că, domnule preşedinte eu vreau să întreb astăzi aici: 

dacă în anul 2017 s-a dat acea hotărâre de ce astăzi nu o putem folosi?  Nu putem continua investiţia la 

Spitalul Judeţean şi a-l prelua dacă a fost dată hotărârea de Consiliu Local? Domnul Necula, dacă îmi 

amintesc bine, a susţinut şi atunci că Spitalul Municipal nu poate susţine financiar construcţia şi nici 

renovarea spitalului judeţean. De asemeni, domnule preşedinte, noi am discutat acest lucru şi în Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă de atunci şi opinia a fost la unison pentru reabilitare, pentru 

deschidere, pentru că în 2017 nu era deschis, era pur şi simplu ca o magazie dacă ne amintim cu toţii,  

avea loc acel proces de degradare despre care aţi amintit mai devreme. De ce nu putem rămâne pe acea 

hotărâre? şi unde a fost acel scurt circuit mai înainte? Ţinând cont că tot ce s-a construit  în pandemie de 

către Consiliul Local şi de către Consiliul Judeţean, au fost trecute prin Comitetele Judeţene pentru 

Situaţii de Urgenţă. De ce ne mai împiedicăm astăzi şi tot trebuie să trimitem adrese cu rugăminţi la 

Primăria Municipiului Bacău? Aici o spun foarte clar, fără nicio culoare politică, că ar trebui să ne 

apucăm de treabă. Tot stăm şi ne rugăm pentru sănătatea cetăţenilor judeţului Bacău şi a Municipiului 

Bacău. Asta este întrebarea mea. A fost un vot atunci, a fost un vot legitim, au participat atâtea autorităţi, 

inclusiv ministrul sănătăţii de la acea vreme a fost prezent. Eu sunt convinsă că atât dumneavoastră cât şi 

precedesorul dumneavoastră, toţi miniştrii sănătăţii au ştiut această problemă de la Spitalul  Judeţean 

Bacău. Sunt convinsă că se pot rezolva lucrurile.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Pentru că mi-aţi adresat o întrebare directă, am să vă răspund. 

De ce nu se poate merge pe hotărârea Consiliului Local şi a Consiliului Judeţean de atunci? Pentru 

simplul fapt că atunci cele 4 hotărâri care s-au dat, au avut în spate o strategie a unui plan de 

management, un plan de reorganizare a Spitalului Judeţean elaborat de Şcoala de Management Sanitar de 

la nivel central. Ce s-a întâmplat? Ne-am ciocnit într-o chestiune juridică prin care nu s-a putut merge mai 

departe, răspunsul a fost a ministrului de atunci că nu se putea proceda aşa, trebuia desfiinţat ca şi entitate 

şi ulterior să revină la exact ce facem noi acum. Tocmai de asta hotărârile trebuiesc modificate în sensul 

celor de atunci, pentru că trebuia desfiinţare şi înfiinţare a Spitalului Judeţean şi aici domnul consilier 

Necula ştie foarte bine subiectul, pentru că a fost într-adevăr un an în care ne-am străduit (eu eram doar 

prefect atunci) şi am semnat împreună promovarea unei Hotărâri de Guvern iar viza de legalitate nu a 

putut s-o dea din cauza faptului, că ar fi trebuit desfiinţată o entitate şi înfiinţată o altă entitate cu alt 

nume. Noi în extremis acum, în extremis varianta simplă la obiect fără nici un alt subterfugiu birocratic, 

este simplu şi la îndemâna voinţei politice de la nivelul celor două consilii, local şi judeţean. Noi 

solicităm următorul pas: în şedinţa în care dânşii pun pe ordinea de zi trecerea către domeniul public al 

judeţului Bacău şi trecerea obiectivului de investiţii ca obiectiv de investiţii a judeţului Bacău, se poate 

face şedinţă comună în care şi noi să  ne dăm acea hotărâre în care preluăm noi  acum aşa  cum spuneaţi 

dumneavoastră domnule consilier Vreme. Nu putem să facem şedinţă comună, noi o să facem o şedinţă 

comună în momentul când dânşii sunt de acord şi într-adevăr pun pe ordinea de zi, putem să facem o 

şedinţă comună, aşa cum a fost făcută în 2018.  

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Rezolvarea cea mai legală şi cea mai simplă conform Şcolii 

Naţionale de Management Sanitar ar fi fost un management comun. Deci, desfiinţarea s-a făcut atunci 

conform deciziei şi înţelegerii, urmând ca ulterior să înfiinţeze un management comun asupra Spitalului 

Judeţean şi a Spitalului Municipal. Asta ar fi fost soluţia pe care eu o consider cea mai bună şi cea mai 

potrivită, pentru care s-au înţeles în momentul acela.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Ne întoarcem de unde am plecat. Am înţeles ideea.  

♣ Dl Necula Cosmin, consilier: Am să fiu foarte scurt. Aduceţi-vă aminte că este aceeaşi 

problemă la Consiliul Local, este o frământare că noi avem, sau nu avem locuri. Managementul trebuie să 
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fie al Consiliului Judeţean şi managementul trebuie asigurat de Spitalul Judeţean, nu de cine este în 

consiliul de administraţie. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Este corect. Nu asta este problema. Haideţi s-o tranşăm 

corect. Eu cred că administraţiei de la municipiu îi este teamă că dacă vine la Consiliul Judeţean, s-ar 

putea să rezolve problema fostului Spital Municipal şi s-ar cam termina treaba. Asta cred eu.  

♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vorbeam de perioada 

lungă de implementare a acestui proiect. De când a venit domnul primar în cadrul Consiliului Judeţean, 

au mai trecut 5 luni de când şi-a expus motivele, pierdem timpul. Eu cred că, pentru cetăţenii judeţului 

Bacău, trebuie să fim responsabili şi cu toţii cred că simţim presiunea responsabilităţii când vine vorba de 

sănătatea băcăuanilor. Dacă tot am dat un aviz de principiu în urmă cu câteva şedinţe, pentru preluarea 

Spitalului Municipal, de ce acum vrem să ne abţinem? De când s-a făcut protocolul de colaborare dintre 

Municipiul Bacău şi Consiliul Judeţean de 3 ani de zile, s-au terminat 2 etaje din clădirea respectivă plus 

parterul spitalului. Să nu uităm că, clădirea spitalului stă de 14 ani nefolosită, nu s-a făcut nici un fel de 

investiţie. În ultimii 3 ani de când am intrat în parteneriat cu UAT municipiul Bacău, se pare că se văd 

rezultate. Eu cred că noi avem ce demonstra şi putem arăta că se poate face ceva cu acel obiectiv de 

investiţii, cred că merităm şi putem să-l ducem la bun sfârşit. Prin urmare dragi colegi, eu fac apel la 

responsabilitatea fiecăruia dintre voi, pentru că cetăţenii judeţului v-au trimis aici, nu alţi cetăţeni şi nu 

putem negocia sănătatea oamenilor din judeţul Bacău. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Referitor la ce a spus domnul consilier Pleşca, eu cred că 

suntem pe aceeaşi lungime de undă, dar v-aţi exprimat  cu alte cuvinte. Şi dumneavoastră sunteţi supărat 

că există tergiversarea acestei probleme. 

♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Eu sunt supărat că nu se văd rezultate domnule consilier! 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Domnule consilier Pleşca, să ştiţi că în democraţie nu este tot 

timpul unanimitate. Păcat că dumneavoastră vreţi unanimitate, sunteţi tânăr. În privinţa votului, nu 

dumneavoastră trebuie să-l interpretaţi ci electoratul trebuie să-l interpreteze, iar referitor la votul nostru, 

eu am spus-o foarte clar: soluţia pe care ne propuneţi de a vota astăzi această solicitare, eu o transpun de a 

solicita  un vot în Consiliul Judeţean pentru o şedinţă comună specială, doar pe această problemă care este 

foarte arzătoare şi care să fie mâine, să fie cât mai repede ca să terminăm odată, că altfel discutăm şi în 

şedinţa următoare. Noi votăm ceva,  iar ei vor vota altceva, o să vină iarăşi la noi, se va tergiversa şi într-o 

zi o să ni se spună că s-au terminat banii. Cel care pierde este cetăţeanul. Asta este motivaţia votului 

nostru. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Adică?    

♣Dl Vreme Valerian, consilier: Să luăm taurul de coarne, dumneavoastră să solicitaţi Consiliului 

Judeţean un vot pentru a face şedinţă comună cât de urgent posibil cu Consiliul Local pe această 

problemă.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Domnule consilier Vreme, să ştiţi că am ajuns la un consens. 

Am discutat jumătate de oră în care îmi spuneţi ceea ce am făcut de la început. Eu vă solicit un vot în 

sensul în care, să solicităm către Consiliul Local această trecere. Repet. Dacă citiţi cu atenţie această 

hotărâre o să vedeţi că este vorba de o solicitare. Nu este vorba de trecere în patrimoniu, pentru că nu 

putem să facem dacă nu ne dă nimeni nimic. Eu vă solicit un acord şi ulterior, şedinţa Consiliului Local 

poate să se desfăşoare într-un mod comun dar trebuie să vrea şi Consiliul Local. Dumneavoastră spuneţi 

ca şi cum acest obiectiv este la noi şi noi tergiversăm. Chiar nu putem să vedem că ne străduim de 2 ani 

de zile şi de 6 luni de zile într-un mod pregnant cu Ministerul Sănătăţii, cu adresa de la Ministerul 

Sănătătii, cu metodologie transmisă, ce trebuie să facem? şi acum îmi spuneţi dumneavoastră că noi 

tergiversăm? Chiar este o jignire la adresa consilierilor judeţeni. Eu v-am pus pe masă o hotărâre, acea 

hotărâre va fi înaintată în regim de urgenţă către Consiliul Local, dacă vor să se întrunească din nou 

astăzi, noi suntem prezenţi cu acel punct prin care solicităm o şedinţa comună şi punerea pe ordinea de zi. 

Nu există absolut nicio problemă. Eu îmi doresc să se rezolve în seara asta şi dacă ţineţi minte, am făcut o 

hotărâre de Comitet Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin care am negociat cu administraţia Viziteu 

(nu vreau să politizez acest subiect) şi am stat până la ora 11 – 12 noaptea, să putem să facem acest spital 

şi mă refer la partea de parter care este de 3400 mp amenajaţi. În discuţia aceea (sunt şi înregistrări, 

pentru că am înregistrat minuta) ni s-a opus vehement să luăm etajele 1, 2 şi 3 să le finalizăm tot pe 

situaţii de urgenţă. Despre ce vorbim aici?  Pe mine nu mă surprinde că vă abţineţi. Să ştiţi că asta vă 

arată adevărata faţă. Foarte bine!. Nici nu mă deranjează. Se vede cine vrea şi cine nu vrea. Ne folosim de 

cuvinte ca să ne ascundem adevăratele intenţii, asta este cu totul altceva, dar nu ne jigniţi inteligenţa. Îmi 
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spuneţi mie că dumneavoastră împingeţi frontul? Sunteţi extraordinar de bine structurat din punct de 

vedere metodologic, dar nu vedeţi că noi de fapt trebuie să cerem o solicitare care ulterior să avem o 

şedinţă comună, prin care acest obiectiv să treacă în domneiul public al judeţului nu a Consiliului 

Judeţean. În domeniul public al judeţului să poată să treacă în obiectiv de finanţare în Consiliul Judeţean 

şi ulterior să treacă în administrare ca acea cerere să poată fi depusă pe PNRR. Restul sunt vorbe, doar să 

ne auzim la microfon, că ne place treaba asta, să ne auzim la microfon şi să prezentăm situaţia. De 2 ani 

de zile ne tot chinuim să facem ceva şi dacă s-a realizat ceva, să ştiţi că s-a realizat datorită nouă, datorită 

Consiliului Judeţean şi când spun Consiliul Judeţean, mă refer la toţi consilierii judeţeni. Acum 

dumneavoastră nuanţaţi subiectul. Nu ne deranjează! Faceţi exact ce vă dictează conştiinţa şi faptul că aţi 

pomenit că eu sunt executiv şi dumneavoastră sunteţi ales, să ştiţi că şi eu sunt ales cu 96.000 de voturi. 

♣ Dl Scripăţ Constantin, vicepreşedinte: Vă rog să-mi permiteţi şi mie domnule consilier 

Vreme. Sunteţi o persoana care vă place să vă auziţi, dar regret că este pe timpul nostru. Aţi intervenit de 

6, 7 ori dar nu ştiţi realitatea. La ora actuală juridic, ceea ce se dorea să fie Spitalul Municipal este doar o 

clădire. Noi am făcut un protocol şi am participat la sute de discuţii din 2005 până astăzi, dar  nimeni nu a 

vrut să înţeleagă un lucru: noi am făcut protocolul, nu era suficient. Acreditarea unui spital regional, 

municipal, judeţean, orăşenesc, nu o face decât Ministerul Sănătăţii. Astăzi ceea ce s-a dorit de un primar 

de 3 mandate, să fie spital municipal, este doar o clădire. De ce? Ministerul Sănătăţii nu a acreditat, nu a 

îndeplinit condiţiile de acreditare care înseamnă că pe lângă acea clădire dotată cu secţii, să aibă un bloc 

alimentar, să aibă o morgă, să aibă o staţie de salvare, să aibă o rezervă de apă, deci nu s-au îndeplinit 

condiţiile. Astăzi când discutăm, singura soluţie este cea propusă de domnul preşedinte şi de consilierii 

care vor să gândească şi vor să finalizăm acest obiectiv dorit şi necesar pentru băcăuani mai ales că avem 

şansa să folosim şi fonduri europene.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Eu aş propune domnule consilier Vreme, să treceţi în locul 

meu şi să conduceţi dumneavoastră şedinţa. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Toate la timpul lor, domnule preşedinte! Eu am făcut o 

propunere simplă. Să supuneţi la vot o şedinţă comună. Nu trebuie să discutăm prea mult pe tema asta. Eu 

cred că dacă îl lăsaţi pe domnul Scripăţ să vorbească, ne spunea tot adevărul,  să ştiţi că dumnealui ştie 

multe lucruri de la spitalul acela……… Discuţii în contradictoriu. 

♣ Dl Panfil Gelu Ionuţ, vicepreşedinte: Haideţi să nu transformăm Consiliul Judeţean în piaţă 

publică sau într-un circ politic. Cred că s-au argumentat destule şi cred că am înţeles poziţia PMP, deşi 

argumentaţia mi se pare lamentabilă, cel puţin argumentaţia domnului consilier Melinte, pentru că înţeleg 

că dumnealui a argumentat de ce anume PMP se va abţine şi nu va vota. Nu-i nicio problemă, fiecare 

votează cum îi dictează conştiinţa.  
 

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

cu 31 de voturi pentru şi 5 abţineri. Domnul consilier Boca Laurenţiu, doamna consilier Popescu Gagiu 

Ştefana, domnul consilier Vreme Valerian, doamna  Poşa Irina Diana şi domnul consilier Melinte Ion, se 

abţin de la vot.   

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu   x 

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion   x 

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana   x 

29. Poșa Irina Diana   x 

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian   x 

 

Discuţii în contradictoriu. 
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♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Să ştiţi că am să solicit prin adresă către administraţia 

municipală, o şedinţă comună, pentru adoptarea unei hotărâri comune prin care pe de o parte, obiectivul 

de investiţii să treacă ca obiectiv de investiţii pe Consiliul Judeţean, iar terenul care este înregistrat în 

domeniul public al municipiului, să treacă în domeniul public al judeţului şi aşa am îndeplinit toate 

formalităţile birocratice pe care mi le-a trimis administraţia municipiului Bacău. Nu vreau să pierdem 

foarte mult timpul, aşa că voi solicita într-un termen relativ scurt, să se convoace această şedinţă.  
 

◄ Se trece la punctul 20 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de 

către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului ,,Casă”având codul BC–II–m-B-00783, situat pe strada 

Ioniță Sandu Sturza, nr.96, municipiul Bacău, Județul Bacău, înscris în cartea funciară nr.60279-C1. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Este vorba de Consiliul Judeţean, dumneavoastră sunteţi 

preşedinte, haideţi să păstrăm seriozitatea acestei întâlniri. Referitor la acest subiect, eu am observat o 

chestie, pentru care sunt un pic nelămurit. În data de 4.10.2012, noi facem o solicitare de preempţiune 

pentru Castelul Ghika de la Dofteana unde Ministerul Culturii îşi exprimase neexercitarea dreptului de 

preempţiune. Totodată, m-am uitat pe acea hotărâre şi nu am văzut la Direcţia de cultură absolut nicio 

poziţie. De fapt, ne-au pus în acea hotărâre doar ceea ce spune Ministerul Culturii. Să ştiţi că nu susţin 

neapărat asta, pentru că este o problemă mai mult a municipiului Bacău decât a judeţului. Dar văd că 

dumneavoastră de data asta, nu mai solicitaţi în contextul în care de data asta comisia de cultură, propune 

achiziţionarea respectivului imobil. Mai văd acolo în hotărâre lipsa banilor, lipsa prinderii în buget. 

Pentru cealaltă din octombrie, existau bani în buget? Vreau să-mi daţi o explicaţie. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă dau o explicaţie şi să ştiţi că îmi face o mare plăcere să vă 

dau o explicaţie. Chiar încep să-mi placă intervenţiile dumneavoastră. Votul din orice consiliu local sau 

judeţean ţine de oportunitate. În primul rând Castelul Ghika este Castelul Ghika şi am motivat atunci care 

au fost motivele, care au stat la baza supunerii în atenţia dumneavoastră pentru vot a Castelului Ghika, 

care sunt motivele şi unul din motive este aşa cum am specificat şi atunci, faptul că noi avem un 

patrimoniu cultural care trebuie să-l expunem undeva. Castelul Ghika din Comăneşti, are nişte piese de-

ale noastre în sălile expuse şi ne-a solicitat să le luăm de acolo, pentru că a fost cumpărat. Ca atare, 

trebuie să le mutăm undeva. Acesta este un aspect, al doilea aspect, este că am văzut şi poziţia colegilor 

noştri în majoritate, care au votat pentru Castelul Ghika. Pentru Casa la care dumneavoastră faceţi 

referire, este vorba de oportunitate, nu avem cum să cumpărăm tot ce iese pe piaţă în acest moment. Tot 

ce se transmite către noi de la Ministerul Culturii, pentru că ar însemna să ne transformăm în altceva decât 

în ceea ce suntem. Noi luăm cu un scop, cu oportunitate, cu alocare de la buget, cu tot ceea ce înseamnă 

procedură legală. Dacă dumneavoastră vreţi să faceţi un amendament în care să vă manifestaţi dreptul de 

preempţiune, să ştiţi că sunteţi liber să-l faceţi. Propuneţi un amendament, îl votăm şi modificăm 

hotărârea aşa cum consideraţi dumneavoastră. Eu am făcut doar o propunere motivată şi de fonduri, nu ne 

putem întinde peste tot şi să nu mai avem cum să încăpem în bugetul pe care îl avem. Dar dacă 

dumneavoastră în acest moment vreţi să vă manifestaţi dreptul de prempţiune în calitate de consiliu 

judeţean şi să propuneţi colegilor noştri să voteze pentru exercitarea dreptului de preempţiune, să ştiţi că 

sunteţi liber să-o faceţi.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Nu. Nu am să fac asta, pentru că eu consider că este mai mult  

de competenţa municipiului Bacău. Ceea ce am vrut eu să aduc în atenţia colegilor mei, este faptul că 

atunci aţi spus că nu avem bani, iar acum avem.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Haideţi să vă spun ceva, poate nu cunoaşteţi procedura. Nu 

pot să vă las să vorbiţi încontinuu, pentru că nu ştiţi procedura. Am spus că este vorba de oportunitate, nu 

decideţi dumneavoastră pe buget. Urmează o procedură întreagă de negociere, de a ajunge la un preţ 

corect pe baza unei expertize, nici nu vorbim de bani acum.  

♣ Dl Scripăţ Constantin, vicepreşedinte: Doar constat că domnul consilier Vreme povesteşte, 

dar nu ştie unde se află acea clădire de pe str. Ioniţă Sandu Sturdza nr.86. Acea clădire este într-adevăr de 

patrimoniu. Ministerul Culturii nu şi-a exprimat preempţinea. Noi nu, pentru că nu avem motiv. Dacă aţi 

fi văzut acea clădire în ce stare este şi care este locuită de vreo 10 familii de romi care nu au grijă de ea, 

vă spun că ieşim mai eftin dacă construim alta nouă. Nu acelaşi aspect s-a întâmplat cu Casa „Vasile 

Alecsandri” care este un nume sonor, am achiziţionat-o, are un spaţiu de parcare, o putem introduce în 

circuitul turistic, dar cu acea dărăpănătură ce să facem noi? 
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♣ Dna Coşa Maricica-Luminiţa, consilier: Eu am văzut acel imobil şi vreau să spun că am citit 

şi referatul de aprobare. Să dai pentru 350 mp doar 55.000 de euro mi se pare domnule preşedinte, că ar fi 

o achiziţie bună pentru Consiliul Judeţean în condiţiile în care acolo nu locuiesc familiile de romi ci au 

fost birourile BACTRUST acolo. Dacă ne uităm, vorbim de acel imobil şi scrie clar şi în referatul de 

aprobare. Este adevărat, poate Casa nu este întreţinută, dar ştim cu toţii că la Consiliul Judeţean s-ar preta. 

Este o clădire în centrul Bacăului, vă puteţi extinde o direcţie, puteţi face orice în acel imobil, dar vă spun 

că are un preţ mai jos decât un apartament dintr-o zonă de la periferia Bacăului. Cred că aici ar trebui să 

ne uităm cu toţii atunci când dăm votul. Repet, sunt 350 de mp pentru 55.000 de euro. Mulţumesc. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Înseamnă că dumneavoastră faceţi un amendament, pentru a 

ne exercita dreptul de preempţiune. 

Amendamentul este pentru exercitarea dreptului de preempţiune. Noi am venit cu o propunere 

pentru neexercitarea dreptului de preempţiune iar amendamentul doamnei consilier Coşa Maricia 

Luminiţa este pentru exercitarea dreptului de preempţiune. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la amendamentul doamnei 

consilier Coşa Maricica Luminiţa.  

Nefiind observaţii, se supune aprobării amendamentul doamnei consilier Coşa Maricica Luminiţa 

şi se aprobă cu 5 voturi pentru, 29 de abţineri şi un vot împotrivă. Domnul consilier Cosmin Necula a 

părăsit sala de şedinţ  şi nu a votat. 
   

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
  

x 

1. Andrieș Ionuț   x 
2. Boca Laurențiu x   
3. Budacă Vasile   x 
4. Coșa Maricica x   
5. Cosma Elena   x 
6. Cristea Tina Oana   x 
7. Cucerescu Ion   x 
8. Droiman Alexandru   x 
9. Enea Pavel Iulian   x 
10. Egarmin-Ana-Maria   x 
11. Filip Daniela   x 
12. Gavriliu Adrian  x  
13. Grițcu Gabriel   x 
14. Hîrțescu Roxana   x 
15. Isvoran Vasile   x 
16. Bîrzu Ilie             x 
17. Marcu Costică   x 

18. Munteanu George   x 
19. Melinte Ion x   
20. Mititelu Mihai   x 
21. Nechita Neculai   x 
22. Necula Cosmin -   
23. Nistor Adrian   x 
24. Olteanu Petre-Cezar   x 
25. Panfil Gelu-Ionuţ   x 
26. Patriche Emilian   x 
27. Pravăț Silviu Ionel   x 
28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   
30. Pleșca George Bogdan    x 
31. Pădureanu Stelian   x 
32. Pîslaru Marius   x 
33. Scripăț Constantin   x 
34. Țaga Aurelia   x 
35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian   x 

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre în forma 

prezentată de domnul preşedinte Valentin Ivancea. 

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

preşedinte Valentin Ivancea şi se aprobă cu 33 de voturi pentru, 2 abţineri şi un vot împotrivă.
 
    

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu   x 

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica  x  

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana   x 

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 



27 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am să vă spun un lucru: ştiţi că s-a înfiinţat o comisie pentru 

realizarea unui regulament al Consiliului Judeţean, cu luările de cuvânt. Haideţi să vdem cum facem, 

pentru că nu putem transforma şedinţele de Consiliu Judeţean în monologuri sau în a lua cuvântul aceeaşi 

persoană de fiecare dată când apare un proiect.  

Mai avem pe ordinea de zi încă 20 sau 15 puncte şi mai avem şi musafiri care nu au nicio vină şi 

nici nu ar trebui să ne asculte pe noi discutând arid despre subiecte care par interesante, dar nu sunt. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Solicitarea mea era de a relua votul, pentru că nu s-a înţeles 

nimic.  

Se reia votul. 

Discuţii în contradictoriu. 

 
◄ Se trece la punctul 21 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea 

,,George Bacovia“ din Bacău, pentru organizarea si desfășurarea proiectului “Manifestări prilejuite de 

aniversarea a 30 de ani de la înființarea Universității George Bacovia“ din Bacău 07-11 noiembrie 2022“. 

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

♣ Dl Paraschivescu Andrei Octavian, conf. univ.dr. la Universitatea George Bacovia Bacău:  

Domnule preşedinte, stimaţi consilieri judeţeni, să ştiţi că a fost o plăcere pentru mine să asist la şedinţa 

din această zi. Sunt sigur că veţi găsi soluţiile cele mai bune pentru băcăuani, de asta sunteţi aici şi am 

încredere că indiferent care a fost votul sau care va fi votul final, lucrurile vor fi aşa cum trebuie. De ce 

suntem astăzi aici?  Universitatea “George Bacovia”,  împlineşte în acest an 30 de ani, de la înfiinţare. În 

30 de ani de muncă, de luptă, de amintiri, pe tot ce înseamnă educaţie de calitate. Un oraş, un judeţ 

trăieşte şi prin sistemul educaţional şi prin universităţile pe care le are. Am avut în decursul timpului peste 

20.000 de absolvenţi, o parte din ei sunt şi în această sală. Avem o serie de manifestări pe care le-am 

organizat în acest an, am început cu o conferinţă la Valencia organizată împreună cu Universitatea din 

Valencia, o conferinţă la Chişinău, Simpozionul Naţional de Estetică, o întâlnire a unor promoţii de acum 

20 de ani, de acum 10 ani de la diferite specializări: drept, management, administraţie publică, economia 

comerţului şi turismului. De multe ori am reuşit să facem asta singuri, dar atunci când am avut nevoie, am 

solicitat ajutor. Am solicitat ajutor de la partenerii noştri, fie din mediul economic, fie din sistemul public. 

Întotdeauna Consiliul Judeţean a fost alături de Universitatea “George Bacovia” de câte ori am cerut acest 

lucru. Este şi a fost un partener de nădejde. Dacă îmi aduc aminte, acum 30 de ani când s-au pus bazele 

acestei universităţi, sediul administrativ a fost într-o clădire a Consiliului Judeţean, probabil că o parte 

dintre dumneavoastră îşi aduc aminte şi pentru asta este un mare mulţumesc din partea comunităţii 

academice bacoviene. În săptămâna 7 – 11.11.2022 a venit rândul nostru ca după o mare perioadă de timp 

petrecută în pandemie, să reuşim să organizăm la Bacău o serie de manifestări ştiinţifice dedicate acestor 

30 de ani, la care vom avea o prezenţă anunţată destul de numeroasă cu profesori, studenţi, elevi din ţară 

cu o serie de acţiuni, pe care noi le-am gândit pe perioada de o săptămână, începând de luni 7 noiembrie 

până pe 11 noiembrie 2022, cu acţiuni ale unei  instituţii partenere din judeţul Bacău, cu acţiuni ale 

universităţii, cu acţiuni ale partenerilor din alte universităţi din România şi din străinătate, cu o zi 

aniversară în care apreciem pe cei care în decursul celor 30 de ani ne-au fost parteneri, cu o zi  în care 

acordăm un titlu de Doctor Honoris Causa şi cu diverse manifestări pe care dumneavoastră le-aţi avut în 

mapă. Mulţumesc foarte mult preşedintelui Consiliului Judeţean şi aparatului de specialitate, care a făcut 

posibil ca acest material să ajungă în mapele dumneavoastră iar pe dumneavoastră vă aşteptăm împreună 

cu colega mea în timpul acestor manifestări, când puteţi şi cât puteţi să fiţi alături de noi la universitate. 

Vă mulţumesc şi vă doresc spor la lucru şi ceea ce vă propuneţi, să realizaţi, chiar dacă câteodată ca să 

realizezi ceva, trebuie să te mai şi cerţi. Sunt sigur că aici chiar dacă vă certaţi, finalul este frumos şi va fi 

frumos. Mulţumesc. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă mulţumesc domnule rector pentru intervenţie. 

  ♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Mă bucur să văd un asemenea proiect din două motive: am 

spus-o şi mai spun încă odată. Motoarele de dezvoltare ale unei comunităţi sunt două: învăţământul şi 

sănătatea. Astăzi am avut un subiect pe sănătate şi un subiect care este dezbătut acum. Trebuie să ne 

dorim să fie democraţie, unii dintre dumneavoastră sunteţi tineri şi nu ştiţi cum a fost în 1989 şi nu cred 
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că v-aţi dori, dacă aţi şti cu adevărat. Referitor la domnul rector, dumnealui a avut o atitudine modestă 

faţă de consiliul judeţean, a venit poate mai sfios la noi, dar să ştiţi domnule rector că, Consiliul Judeţean 

şi cu cealaltă universitate care iarăşi ne face cinste, are proiecte şi eu vin să propun un proiect de 

parteneriat între Consiliul Judeţean şi Universitatea „George Bacovia” şi să participăm împreună la toate 

manifestările. Să generaţi pentru comunitatea băcăuană, comunitatea ştiinţifică, cât mai multe manifestări, 

pentru că acestea înseamnă foarte mult pentru dezvoltarea personalităţilor pe care le veţi aduce la această 

manifestare. Deci, propunerea merge mai departe ca să facem un parteneriat cu  Universitatea „George 

Bacovia” .    

                  ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Dacă aţi citit ordinea de zi, tocmai asta votăm acum.  

  ♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Vreau să adresez un cuvânt de mulţumire celor care au fondat acum 

30 de ani Universitatea „George Bacovia”, pentru că mii de băcăuani tineri şi-au găsit vocaţia şi au urmat 

cursurile acestei universităţi. De asemenea, vreau să spun că este imperios necesar susţinerea mediului 

universitar. Sunt doi oameni de afaceri care au păşit prin Bacău şi  întotdeauna au întrebat câte 

universităţi şi câţi studenţi avem în Bacău. Deci, este nevoie să susţinem şi să dezvoltăm mediul 

universitar. Felicitări Universităţii „George Bacovia” .    

                  ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Ştiţi că de-alungul timpului noi ca şi Consiliul Judeţean am 

avut propuneri atât ca aparat de specialitate cât şi ca iniţiative din partea dumneavoastră, a fost să sprijinim 

atât sănătatea cât şi educaţia. Mă bucur că domnul consilier judeţean Vreme a urmărit conferinţa noastră şi 

şi-a însuşit de acolo doi piloni de dezvoltare: sănătate şi învăţământ. Chiar mă bucur şi asta înseamnă că 

mesajul transmis de noi a fost bine recepţionat chiar şi de către oponenţii noştri politici.  
 

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

cu 35 de voturi pentru.  Domnul consilier Necula Cosmin a părăsit sala de şedinţe şi nu a votat.
 

    

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   

 
◄ Punctul 22 al proiectului ordinii de zi o să fie prezentat la finalul şedinţei, pentru că este cu 

vot secret.  
 

◄ Se trece la punctul 23 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Bacău nr.137/2015 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la unele 

instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău,cu modificarile ulterioare, și Anexei nr.2 

la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.121/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții la Biblioteca Județeana ,,C.Sturdza” Bacău, cu modificările ulterioare. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vreau să vă spun că am fost invitaţi la semnarea contractului 

pe PNRR, pentru Biblioteca Judeţeană Bacău. A fost aprobat acest proiect şi săptămâna asta vom semna 

acest contract de finanţare pentru Biblioteca Judeţeană. Să ştiţi că este un deziderat vechi dar care astăzi 

uşor, uşor se îndeplineşte, pentru că noi ne facem treaba şi ne ţinem de cuvânt.  

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
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                   Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 

33 de voturi pentru.  Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion şi domnul consilier 

Vreme Valerian au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat.
 

 

 
 

  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 

◄ Se trece la punctul 24 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Bacău nr.32 din 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare, a organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeana de Evidența a Persoanelor 

Bacău, cu modificările ulterioare. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

32 de voturi pentru. Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion, domnul consilie Vreme 

Valerian şi doamna consilier Ţaga Aurelia, au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat.
   

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 

◄ Se trece la punctul 25 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Investiție (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de 

investiții ”Modernizare drum comunal DC 131A, de la KM 0+000 la km 2+500, comuna Dofteana,, 

județul Bacău”.  

   

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

32 de voturi pentru. Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion, domnul consilie Vreme 

Valerian şi doamna consilier Ţaga Aurelia, au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat. 
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   
 

◄ Se trece la punctul 26 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind atribuirea directă pe perioadă determinată a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean și a licențelor de traseu pentru 

două trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin curse regulate, în județul 

Bacău.  
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

32 de voturi pentru. Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion, domnul consilie Vreme 

Valerian şi doamna consilier Ţaga Aurelia, au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat. 

  

 

 

  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 

 

◄ Se trece la punctul 27 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 207F, DN 2F-

Săucești, km 0+000-km 3+254, județul Bacău“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny“, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
 

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

32 de voturi pentru. Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion, domnul consilie Vreme 

Valerian şi doamna consilier Ţaga Aurelia, au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat.
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Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 

◄ Se trece la punctul 28 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 

24lA, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) — Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92+019-97+424, jud. 

Bacău“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, precum și a 

sumei reprezentând categoriile dc cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

32 de voturi pentru. Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion, domnul consilie Vreme 

Valerian şi doamna consilier Ţaga Aurelia, au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat.

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 

◄ Se trece la punctul 29 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 

159, Dămienești — lim. Jud. Neamț, km 31+115 — km 36+400, județul Bacău“, aprobat pentru finanțare 

prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, precum și a sumei reprezentând categoriile de 

cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

32 de voturi pentru. Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion, domnul consilie Vreme 

Valerian şi doamna consilier Ţaga Aurelia, au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat.



32 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 

 ◄ Se trece la punctul 30 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 
prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 252B, Gioseni — 
Pâncești, km 18+700 — km 30+100, județul Bacău“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny“, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

32 de voturi pentru. Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion, domnul consilie Vreme 

Valerian şi doamna consilier Ţaga Aurelia, au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat.

  

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 
 ◄ Se trece la punctul 31 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 
prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 119, Bacău — Faraoani, km. 1+680-km. 12+300 (tronson Sărata-Nicolae Bălcescu, 
km.4+400- km.10+466), județul Bacău“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny“, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului. 

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

32 de voturi pentru. Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion, domnul consilie Vreme 

Valerian şi doamna consilier Ţaga Aurelia, au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat.
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Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

 
Ivancea 

Valentin,președinte 
x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 
◄ Se trece la punctul 32 al proiectului ordinii de zi: Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Comuna 
Letea Veche în vederea finanțării unor obiective de investiții. 

 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

32 de voturi pentru. Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion, domnul consilie Vreme 

Valerian şi doamna consilier Ţaga Aurelia, au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat.

. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 

◄ Se trece la punctul 2 al proiectului ordinii de zi suplimentare: Domnul preşedinte Valentin 

Ivancea prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre  privind conferirea, post-mortem, a titlului 

de ,,Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” domnului Petre Vlase, personalitate marcantă în domeniul 

promovării şi conservării folclorului românesc, al portului şi cântului popular băcăuan. 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Fără să vă reţin prea mult atenţia, dar merită să vorbim 

despre maestrul coregraf, Petre Vlase. Nu cred că este vreun consilier din această sală, nu cred că a fost 

vreo Unitate Administrativ Teritorială a judeţului, care să nu-i solicite prezenţa şi prezenţa Ansamblului 

Folcloric „Busuiocul”. Este omul care a activat 40 de ani în această instituţie, este omul instituţie. Când 

spui Ansamblul „Busuiocul” spui Petrică Vlase. Nu cred că există cineva nu doar din această sală, din 

judeţ, la nivel naţional şi internaţional, care să nu fi apreciat contribuţia dânsului atât în patrimoniu 

folcloric cât şi în păstrarea tradiţiilor naţionale. Să ştiţi că am fost cu ansamblul „Busuiocul” la o emisiune 

„REALITATEA TV” şi ne-a făcut cinste acolo. Ansamblul „Busuiocul” ne-a adus plus valoare, nu doar 

plus valoare nouă ca şi locuitori ai judeţului Bacău, ne-a adus cinste, plus valoare şi mândrie, dar a adus şi 

la nivel naţional. Eu am rămas plăcut impresionat cănd l-am cunoscut îndeaproape pe dumnealui, era un 
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om de o tărie, de o vanicitate, de o tenacitate în a-şi consolida Ansamblul „Busuiocul”, în a consolida 

tradiţia noastră din judeţul Bacău cum rar ne este dat să vedem. Ca atare, am propus către dumneavoastră 

să-i conferim  titlul de ,,Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” post mortem. Nu am să dau aici placheta, 

pentru că mi se pare mult mai profund să înmânăm această plachetă pe scenă, acolo unde dânsul a ştiut să 

ne facă cunoscuţi.  
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Am văzut expunerea proiectului de hotărâre şi ceea ce aţi spus 

dumneavoastră, are mult adevăr. Am vrut să iau neapărat cuvântul, pentru că l-am cunoscut chiar la 

începuturile activităţii dumnealui, când eram student la Universitate. Dumnealui a venit la Universitate să 

caute tineri pentru a cânta, pentru a dansa şi pentru a dezvolta la universitate ceea ce înseamnă o formaţie  

de dansuri şi cântece în mediul universitar şi m-am nimerit şi eu printre tinerii care au fost selecţionaţi de 

dumnealui, de a face parte din formaţie. Am fost în cadrul universităţii ca şi tânăr în cadrul acelei formaţii 

care s-a prezentat la festivaluri studenţeşti din perioada respectivă şi într-adevăr, era un om dăruit, dedicat 

şi făcea totul cu bucurie şi cu plăcere. Puţini oameni găseşti aşa devotaţi în ceea ce fac. Merită într-adevăr 

acest titlu de ,,Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău”, mi-aş fi dorit să-l dăm câd era în viată, dar 

niciodată nu este prea târziu, poate de acolo de sus ne priveşte şi drept recunoştinţă, voi vota şi cred că 

toţi colegii din Consiliul Judeţean vor proceda la fel. Se ţine un moment de reculegere pentru domnul 

Petre Vlase. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am să supun la vot, dar nu înainte de a vă face o invitaţie. 

Cred că toţi care suntem de faţă aici, o să fim de acord  şi am să propun o iniţiativă comună, semnată de 

toţi consilierii judeţeani, indiferent de culoare politică, în care să înfiinţăm Festivalul “Petrică Vlase”, 

Festivalul o să-l propunem prin Hotărâre de Consiliu Judeţean şi în funcţie cum aveţi şi dumneavoastră 

idei, aş vrea să cuprindă şi alaiul datinilor. Noi vrem să continuăm visul şi viaţa domnului Petrică Vlase 

prin acest festival şi cred că ar fi potrivit, ca în cadrul acestui festival să fie incluse mai multe spectacole, 

printre care şi alaiul datinilor, care ar trebui să devină o periodicitate anuală prin care noi să organizăm 

alaiul datinilor. Să ştiţi că suntem în faza pregătirilor pentru alaiul datinilor, pentru că domnul Petrică 

Vlase a reuşit să pună o amprentă atât de bună pe Ansamblul “Busuiocul”, încât să meargă lucrurile şi 

după trecerea lui în nefiinţă. Aşa că, poate la următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean, aş vrea ca 

împreună să redactăm acea hotărâre, dar aş vrea să vă am coiniţiatori la această hotărâre. 

 

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

cu 32 de voturi pentru. Domnul consilier Necula Cosmin, domnul consilier Melinte Ion, domnul consilie 

Vreme Valerian şi doamna consilier Ţaga Aurelia, au părăsit sala de şedinţe şi nu au votat.

  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea 
Valentin,președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica x   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie           x   

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai x   

22. Necula Cosmin -   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu-Ionuţ x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius x   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia -   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am să trec la ultimile două proiecte de hotărâri care au vot secret. 

Am să vă rog pentru operativitate (într-o ordine nu neapărat prestabilită) să avem  cursivitate şi să propuneţi 

pe fiecare grupare politică câte un reprezentant. 
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Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind 

aderarea Județului Bacău la rețeaua ,,Construirea Europei cu consilierii locali” și desemnarea unui 

reprezentant consilier județean ca membru al rețelei. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă rog să faceţi propuneri. 
 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: USR nu are propuneri. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: PMP nu are propuneri. 

♣ Dl Pădureanu Leonard, consilier: PRO ROMÂNIA nu are propuneri. 

♣ Dna Coşa Maricica Luminiţa, consilier: ALDE nu are propuneri. 

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: PNL propune pe doamna consilier Cristea Tina Oana. 

♣ Dl Gavriliu Adrian, consilier: PSD propune pe domnul consilier Cucerescu Ion. 
 

Se votează. Votul este secret. 

Rezultatul votului: Domnul consilier Cucerescu Ion a obţinut 19 voturi pentru 

 Doamna consilier Cristea Tina Oana a obţinut 11 voturi pentru 
 

Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind 

desemnarea  unui  reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST. 
 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă rog să faceţi propuneri. 
 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: USR nu are propuneri. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: PMP nu are propuneri. 

♣ Dl Pădureanu Leonard, consilier: PRO ROMÂNIA nu are propuneri. 

♣ Dna Coşa Maricica Luminiţa, consilier: ALDE nu are propuneri. 

♣ Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier: PNL propune pe domnul consilier Griţcu Gabriel . 

♣ Dl Panfil Gelu Ionuţ, vicepreşedinte: PSD propune pe domnul consilier Pravăţ Silviu Ionel. 
 

Se votează. Votul este secret. 

Rezultatul votului: Domnul consilier Pravăţ Silviu Ionel a obţinut 18 voturi pentru. 

 Domnul consilier Griţcu Gabriel a obţinut 12 voturi pentru. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Nu aş vrea să închei şedinţa fără să vă fac o propunere. Ţinând 

cont de faptul că astăzi au fost anumite discuţii care s-au lungit nepermis de mult, în sensul în care aceeaşi 

persoană să ia cuvântul de mai multe ori şi nu numai. În regulament avem un număr de minute pentru o 

intervenţie, aţi văzut cât de repede a mers ulterior. Nu putem deturna sau denatura o şedinţă şi s-o ducem în 

ridicol. Dumneavoastră sunteţi oameni responsabili şi aţi văzut că de fiecare dată am încercat să păstrez un 

anumit echilibru. Ca atare, o să-l rog pe domnul consilier Olteanu Petre Cezar să convoace întâlniri cu cei 

care o să facă parte din comisie pentru constituirea regulamentului, refacerea regulamentului Consiliului 

Judeţean, de funcţionare a Consiliului Judeţean şi aici mă refer la consilierii judeţeni. Să facem un 

regulament pe care să-l aprobăm în proxima şedinţă sau când va fi gata acel regulament. Îl rog pe domnul 

consilier Olteanu, să declanşeze întâlniri şi să aducem  un regulament nou, adaptat cu stabilirea clară a unui 

număr de intervenţii, pentru că nu putem de fiecare dată să intervenim, dacă nu avem nimic de spus. Dacă 

sunt amendamente, nu este nicio problemă, sunt perfect de acord. Dacă este de luat o poziţie, de luat un 

cuvânt, la fel nu este nicio problemă. Părerea mea este, că dezbaterile pe ce înseamnă şedinţă, să fie 

dezbătute la sfârşit, iar pe fiecare proiect să avem sau nu, amendamente.  

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Voiam să discutăm de Casa „Vasile Alecsandri”, pentru că este de interes 

public. Ce se întâmplă? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Cu Casa „Vasile Alecsandri” s-a reuşit ca să  treacă de comisia 

de cultură de la Iaşi. Am reuşit să găsim şi verificator de proiecte, (acesta era cel mai mare impediment) 

avizat de Ministerul Culturii. Ne aflăm în faza de proiectare, nu ştiu dacă licitaţia a fost declanşată sau nu?  

Cred că da. Mai avem un lucru extrem de important, aşa cum v-am spus, am depus spre finanţare chiar dacă 

noi am solicitat o asociere  cu Primăria Bacău, dar care nu s-a pus pe ordinea de zi. Nu o să stăm în baza 

asta. Am depus la Ambasada Americii pe un program de finanţare deschis de către Ambasada Americii, 

avem nişte semnale pozitive, dar mai mult decât atât, am să-i dau cuvântul şi domnului Botez Silviu care a 
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mai găsit o soluţie de finanţare pe fonduri europene, tot pentru Casa „Vasile Alecsandri”. Vă garantez că nu 

am uitat nicio secundă de acest proiect şi încercăm să-l aducem acolo unde trebuie. Încercăm să folosim 

fonduri europene şi mai puţin din bugetul local.  

♣ Dl Botez Silviu, şef Serviciu relaţii externe şi dezvoltarea mediului antreprenorial: Săptămâna 

trecută am fost la o serie de întâlniri la Bruxelles în cadrul  Serviciului de relaţii externe şi dezvoltarea 

mediului antreprenorial pe care îl coordonez, iar cu această ocazie am avut o serie de întâlniri pe diferite 

domenii iar unul dintre domeniile care s-ar preta pentru Casa „Vasile Alecsandri”, este cel de prezervarea 

patrimoniului cultural. Linia de finanţare va fi deschisă până pe data de 19 ianuarie 2023. În prima fază este 

nevoie doar de un studiu de oportunitate şi de depunere a unei forme de scrisoare de intenţie, apoi va fi 

analizat, iar până la mijlocul anului 2023, vom putea primi un răspuns. O altă sursă de finanţare ar fi cea pe 

regenerare urbană, tot din cadrul comisiei europene, însă momentan ghidul pe această a doua axă de 

finanţare, este doar în dezbatere publică şi nu aş vrea să dau prea multe detalii ca să nu le încurcăm. Prima pe 

care v-am prezentat-o este lansată, iar până pe data de 19 ianuarie 2023 trebuie să depunem cele două 

documente. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Să ştiţi că indiferent dacă obţinem finanţare sau nu, pe programul 

susţinut de Ambasada Americii sau pe fonduri europene, ceea ce încercăm să accesăm, nu înseamnă că 

proiectul stagnează. Noi suntem în procedura de achiziţie a proiectării, pentru a putea să încheiem un 

contract de proiect tehnic. Aşa că trebuie să fim cât mai pregătiţi ca să depunem toată documentaţia corectă. 

Să ştiţi că este extrem de dificil de a obţine tot ce înseamnă aprobări din partea Ministerului Culturii şi a 

comisiei de cultură. Nu este un lucru simplu, pentru că nu mai avem proiectanţi, arhitecţi, care să fie 

autorizaţi de Ministerul Culturii. Am reuşit în extremis să găsim pe cineva. Sunt o parte care nu vor să mai 

lucreze, dar în final am găsit pe cineva care să ne asigure proiectarea. Deci, suntem în faza de procedură pe 

proiect tehnic.  

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Mă onorează solicitarea dumneavoastră. Nu întâmplător poate 

revine încă unui liberal să propună un regulament, să coordoneze activitatea de elaborare a unui regulament. 

Varianta cu care lucrăm  acum este din 2013 şi  a fost realizată la iniţiativa regretatului Ichim Mihai. Noi am 

mai avut două proiecte de hotărâri prin care am încercat să facem ceva, comisia s-a constituit, dar nu a putut 

să lucreze. Nu a putut să lucreze prin faptul că cei care au fost desemnaţi, nu au dovedit că îşi doresc, nu s-au 

raliat la solicitările noastre de a munci. Cred că acum, având în vedere şi ultimile şedinţe care au arătat că 

trebuie totuşi să ne mai corectăm în comportament, poate o să reuşim acuma, dar totuşi trebuie  un proiect de 

hotărâre. Noi acum am ieşit din cele două proiecte anterioare, s-au depăşit termenele, pentru care a fost 

constituită comisia. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Atunci facem în felul următor: Nu ne împiedică cu nimic să lucrăm 

la regulament şi să adoptăm comisia ulterior tocmai pentru rapiditate. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Sigur că da. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Se vede clar, că ar trebui să avem un comportament civilizat în 

Consiliul Judeţean, o decenţă şi un respect. Aţi văzut că este greu de stăpânit intervenţiile neanunţate, dar în 

acelaşi timp nu putem abuza de microfon. Cine are de spus un cuvânt este tot timpul lăsat să vorbească, nu 

am oprit pe nimeni, doar că nu trebuie să devinim hilari în faţa cetăţenilor. Aveţi sprijinul nostru şi a 

aparatului tehnic să facem un regulament care să elimine orice alt lucru interpretabil în funcţionarea 

şedinţelor consiliului judeţean. 

 

◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Valentin Ivancea declară închise lucrările 

şedinţei  ordinare a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 31.10.2022,  pentru care s-a încheiat prezentul 

proces-verbal. 
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