CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 28 iulie 2010, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare prin Dispoziţia nr. 212 din 26.07.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 29, absentând motivat
domnul vicepreşedinte Brăneanu Dumitru, domnul consilier Burcă Eugen, domnul
consilier Bontaş Dumitru, domnul consilier Ochenatu Eugen, doamna consilier Biri
Daniela, doamna consilier Cioltan Carmen, doamna consilier Lucaş Mariana şi domnişoara
consilier Stan Nadia.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi
invitaţi, începem şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean din 28 iulie 2010. Îmi cer
scuze pentru întârziere. Astăzi a fost un program extrem de încărcat pricinuit de
evenimentele cauzate de inundaţiile din noaptea de 26 spre 27 iulie 2010, a fost şi această
şedinţă importantă cu managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău, la care au
participat aproape toţi primarii din judeţul Bacău, este o şedinţă care nu s-a terminat nici
acum, dar care din punct de vedere al receptivităţii şi disponibilităţii dânşilor, pentru mine
a fost o surpriză extrem de plăcută. Pentru că problematica este una extrem de complexă
presupune instituirea unui tarif în mediul rural care nu a mai existat până acum şi anume
acea taxă de salubritate. Este clar că va fi o problemă în plus pentru primarii noştri de peste
tot şi din mediul rural şi din mediul urban de a încasa această taxă şi de a pune în mişcare
acest proiect extrem de important. Dar a fost o întâlnire întradevăr fructuoasă şi chiar eram
obligat să vă transmit acest lucru.
Ordinea de zi de astăzi care a fost generată de modificarea poziţiei Ministerului
Sănătăţii vis-a-vis de judeţul Bacău, este următoarea:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 19.07.2010.
2. Proiect de hotarâre pentru preluarea managementului asistenţei medicale a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bacău şi a Spitalului de Pediatrie Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate a Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statului de
functii la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea „Programului de gestionare a calităţii aerului
pentru pulberi PM10 în Municipiul Bacău şi comuna Letea Veche, judeţul Bacău”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
7. Diverse.
1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.74/2009 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea contractului de sponsorizare nr. 7511 din
26.07.2010 încheiat între S.C. "Lukoil România" S.R.L., şi Consiliul Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Spuneam că o rdinea d e zi a fo st,… (şi d ata şi o ra
şedinţei), a fost dictată de al doilea punct de pe ordinea de zi, preluarea managementului
asistenţei medicale a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău şi a Spitalului de Pediatrie
Bacău. Celelalte puncte din dorinţa de a rezolva mai repede anumite probleme de la
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, la programul de gestionare a
calităţii aerului, practic câştigăm puţin timp până la şedinţa ordinară din luna august.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi in forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 19.07.2010 şi se dă cuvântul doamnei secretar al judeţului
Brumă Elena Cătălina.
♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42
alin.(5) coroborat cu art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe
2

secretarul supune spre aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere
prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare
procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 19.07.2010.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind. preluarea managementului
asistenţei medicale a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău şi a Spitalului de Pediatrie
Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Se ştie foarte bine acest subiect, nu aş vrea să-l mai
desfacem foarte mult. Noutăţile care au apărut, a fost sosirea domnului Secretar de Stat
Irimie chiar în această sală, la o întâlnire unde au participat şi doi consilieri domnul
consilier Creţu şi domnul consilier Ichim, plus o serie de 15 medici de la Spitalul de
Pediatrie şi de la Spitalul Judeţean de Urgenţă, domnul prefect Olaru, doamna director
Creţu de la ASP, doamna director Popescu de la Spitalul Judeţean de Urgenţă şi doamna
Drăgănuţă de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. S-au spus multe atunci, în parte,
în multe avea dreptate şi Ministerul reprezentat de domnul Irimie, la multe aveam şi noi
dreptate cei de la Consiliul judeţean şi medicii din Spitalul Judeţean de Urgenţă şi Spitalul
de Pediatrie. Cineva spunea că a fost o şedinţă cu un eşec total. Nu a fost vorba de nici un
eşec, pentru că acea întâlnire a generat schimbarea atitudinii ministerului, minister care
prin vocea domnului ministru, de vinerea trecută, a precizat că va răspunde pozitiv la
doleanţele Consiliului judeţean legat de numărul de paturi şi la Spitalul Judeţean de
Urgenţă şi la Spitalul de Pediatrie, fapt pentru care evident s-a deblocat şi poziţia noastră a
Consiliului Judeţean, sau aşa cred că se va intâmpla astăzi. În proporţie de aproape 75-80%
din câte ştiu, celelalte unităţi spitaliceşti de pe teritoriul României au fost preluate de către
autorităţile locale, dar până la această oră nu a apărut Ordinul Ministrului, dar nu am
motive să cred că domnul ministru Ceche va proceda altfel decât, cum a spus prin telefon
vineri. Astfel că astăzi, putem discuta de preluarea managementului asistenţei medicale a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău şi a Spitalului de Pediatrie. Expunerea de motive
practic aţi parcurs-o, problema datoriilor este reglementată până la 31 martie anul curent,
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe se va face pe bază de protocol de predare preluare încheiat între Direcţia Sanitară şi Consiliul Judeţean, modelul de protocol fiind cel
aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 910 din 10 iunie 2010.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Stimaţi colegi permiteţi să vă mulţumesc în numele
corpului medical din municipiul Bacău şi chiar din judeţul Bacău, pentru poziţia
dumneavoastră, faţă de situaţia asistenţei medicale din judeţul Bacău. Vă mulţumesc sincer
şi datorită poziţiei pe care a înţeles şi a avut-o preşedintele Consiliului Judeţean, în
persoana domnului Benea şi tăriei cu care a susţinut cauza pentru că vedeţi dumneavoastră
alte judeţe nici nu a avut măcar intenţie să provoace asemenea discuţii de genul acesta. Una
peste alta, consider că a fost un succes şi toate diligenţele noastre, şi-au atins scopul dacă
nu 100% pentru cei mai optimişti, procentul realizărilor cred, şi daţi-mi voie să spun că
este mulţumitor pentru asistenţa sanitară. Încă odată vă mulţumesc şi să fiţi în continuare
pe mai multe probleme tot atât de ferm.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc şi eu. Esenţial în toată această poziţie
pe care a avut-o Consiliul judeţean şi eu, cum aţi spus şi dumneavoastră, a fost faptul că
aici la şedinţa din 28 iunie, poziţia noastră a fost în unanimitate. Deci toată lumea a fost de
acord cu ce am propus, o serie de consilieri nu vreau să mai personalizăm acest discurs,
deci este,… nu aş vrea să folosesc termeni ne la locul lor, dar este o problemă pe care am
realizat-o împreună, un lucru important să mai recuperăm nişte paturi pentru Spitalul
Judeţean de Urgenţă şi pentru Spitalul de Pediatrie. Cu toţii, repet, dacă nu era poziţie
unanimă a tuturor consilierilor judeţeni cred că poziţia noastră era uşor fisurată în discuţiile
cu ministerul. Aşa că monolitul acesta din Consiliul judeţean a contat foarte mult şi plus
poziţia medicilor la acea discuţie şi până la urmă şi poziţia secretarului de stat Irimie care
avea, repet pe anumite tronsoane dreptate, pe altele nu, dar până la urmă s-a văzut că
discuţia a produs roade pentru că poziţia ministerului s-a modificat. Nu vreau să facem
foarte multe discuţii pe acest subiect, pentru că vă daţi seama se poate crea un precedent
periculos la nivel naţional şi nu aş vrea din motive care pot fi invocate de unii să nu se mai
îndeplinească această dorinţă a ministrului şi a noastră de a rectifica acel ordin de ministru
cu numărul de paturi pe care l-am solicitat. Vă repet am ajuns la o cifră de 60 de paturi la
Spitalul Judeţean de Urgenţă şi 40 la Pediatrie.Vă mulţumesc.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice,
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice,
organigramei şi statului de functii la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aici, în expunerea de motive, motivaţia nu este…
(doamna Crâşmaru este în sală) motivaţia nu este atât de succintă ca la proiectul precedent,
pur şi simplu implementarea fondurilor europene, este doar creşterea gradului de
complexitate a activităţii, ceea ce poate fi extrem de interpretabil şi din partea noastră şi
din partea celor care ne privesc. Doamna directoare Crâşmaru este prezentă în sală, dacă
aveţi întrebări pentru dânsa vis-a-vis de acest proiect?
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de
gestionare a calităţii aerului pentru pulberi PM10 în Municipiul Bacău şi comuna Letea
Veche, judeţul Bacău”.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate
de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău nr.74/2009 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Bacău.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea contractului de sponsorizare
nr. 7511 din 26.07.2010 încheiat între S.C. "Lukoil România" S.R.L., şi Consiliul Judeţean
Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Acest material cred că va fost furnizat înainte cu 30 de
minute de a începe şedinţa. Ieri a fost semnat acest contract cu Lukoil România, alaltăieri
noapte au fost inundaţii în câteva comune din judeţul Bacău. Valoarea acestui contract este
de aproximativ 25 de mii de dolari, deci de 823 de milioane lei vechi, câte 16.471 lei pe
fiecare card de carburant, deci practic sunt cinci carduri. Aici este o problemă pentru că
sunt cinci carduri şi peste zece comunităţi la prima analiză care am făcut-o astăzi repede la
Comitetul Judeţean de Situaţii de Urgenţă, pentru că acolo s-a discutat o problemă mult
mai importantă ceea ce se întâmplă pe strada Arcadie Şeptilici. Deci practic nu a fost timp
să se facă o împărţire foarte, foarte judicioasă a acestui carburant, pe consilii locale.
Carburanţii, vor fi utilizaţi numai în scopuri pentru care s-a încheiat contractul de
sponsorizare, respectiv eliminarea efectelor inundaţiilor din judeţul Bacău. Este clar că
acest contract trebuie să-l trecem prin Consiliul judeţean, aşa cum va trebui să facă fiecare
Consiliu local în parte. Mai este un aspect de semnalat că în hotărâre la art.2 apare
următoarea formulare: "Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, (dacă
vreţi putem împuternici şi o comisie) să identifice situaţiile în care aceste carduri urmează
a fi folosite. Nu aveam cum să vă avansăm o listă astăzi, pentru fiecare Consiliu local cât
carburant îi rev in e, ci pur şi simplu trebu ie să mergem pe împuternicirea preşedintelui
Consiliului judeţean sau a unei comisii, ca în funcţie de solicitările care vin din teritoriu şi
în funcţie de discuţiile care se fac în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, să
distribui aceste cantităţi prin dispoziţii de preşedinte de Consiliu judeţean. Este o
dificultate, în sensul că repet, sunt peste 10-11 consilii locale care au solicitat până la
această oră carburanţi, neştiind de acest contract şi sunt doar 5 carduri care pot fi folosite
doar în staţiile Lukoil şi nici nu am imagine acum care este reţeaua Lukoil în judeţul
Bacău. Vă daţi seama au la Moineşti, au la Oneşti, au la Bacău. Au o reţea vastă şi asta este
un lucru pozitiv şi nu va genera mari pierderi cu combustibilul pentru alimentare.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai aveţi alte intervenţii la punctul Diverse ?
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♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: În calitate de secretar al comisiei de cultură şi
educaţie doresc să vă informez că în şedinţa de astăzi, s-au făcut două propuneri pentru
funcţia de preşedinte şi secretar al comisiei având în vedere plecarea domnului Enăşoae
Petru. Pentru funcţia de secretar a fost desemnat domnul Şerban Liviu Tiberiu, iar pentru
funcţia de preşedinte, Ovidiu Cojocaru.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Asta pentru luare la cunoştinţă, de gestiune
internă în comisie. Am înţeles. Dacă mai sunt alte intervenţii?
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 28.07.2010 drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina BRUMĂ

C.D./ C.N. 1 Exemplar
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