CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 14.08.2014, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Dispoziţia nr.283 din 08.08.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 28, absentând motivat,
domnii consileri Bostan Ionel Gabriel, Dumitru Răspopa Mincu Adrian, Humulescu
Vasile, Olaru Neculai, Stănică Marian şi doamnele consilier Dinu Ioana şi Şotcan
Theodora.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri,
stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi, 14.08.2014.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înainte de a intra în ordinea de zi aş vrea să vă fac
o scurtă informare, pentru că sunt convins că sunteţi curioşi vizavi de proiectele care se
derulează şi se vor derula în judeţul Bacău. Noi, executivul, tocmai am terminat o
şedinţă cu primarii din judeţ pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Sunt anumite
primării şi anumite consilii locale care riscă să nu cheltuiască nişte bani, bani care au
fost bugetizaţi de Ministerul Dezvoltării, de Guvernul Ponta, dar din motive care ţin de
colaborarea între executivul primăriei respective, dirigintele de şantier şi constructor, pe
anumite localităţi avem grad de absorbţie foate scăzut. Dar asta este o şedinţă de analiză
pe care noi am încheiat-o acum o oră şi avem termen limită cu anumite consilii locale
data de 30 august. Cine reuşeşte să absoabă banii, bine, cine nu, îi pierde. Şi aici sunt
comune de la toată lumea, sunt situaţii care mai de care mai hilare. De exemplu,
Dămieneşti, lucrare finalizată 90%, dar nu s-a facturat nici un leu, nu înţeleg ce se
întâmplă acolo; Orbeni, situaţie de lucrări 80%, decontare aproximativ 20%. Deci, vă
daţi seama, ne rugăm de primărie sau de constructor să absorbă banii care sunt prevăzuţi
de la începutul anului. Le-am luat caz cu caz, a lipsit o sigură comună, o să discutăm
despre aceea, nu este nici un fel de problemă. Asta e vestea mai negativă, dacă pot să
spun aşa, vestea pozitivă este că în momentul acesta în judeţul Bacău se lansează
licitaţii. Când spun în momentul acesta, mă refer la luna august a anului 2014, în peste
50 de localităţi, pe obiective de infrastructură locală extrem de importante pentru
comunităţile respective şi am să vă dau citire, practic detaliez lista pe care v-o
prezentam în şedinţa precedentă. Am să dau citire, foarte pe scurt şi foarte pe înţelesul
tuturor, sumele la aceste obiective şi la aceste comune. Pentru mass media, la sfârşitul
şedinţei cine vrea lista oficială cu obiectivele şi valoarea lor, putem pune la dispoziţie
copii. Deci, contracte care au fost semnate deja de Guvernul României şi Ministerul
Dezvoltării cu consiliile locale sunt următoarele: Agăş, modernizare drum comunal,
aprox. 800.000 euro (vă dau sume aproximative), Bereşti Tazlău, modernizare drum
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comunal, aprox. 1.350.000 euro, Căiuţi, modernizare drumuri locale, aprox. 1.000.000
euro, Coloneşti, modernizare drumuri locale, aprox. 1.250.000 euro, Coţofăneşti,
modernizare drum comunal DC117 şi alte drumuri locale, aprox. 1.500.000 euro,
vorbesc de valori inclusiv cu TVA, Dărmăneşti, asfaltare drum şi amenajare rigole în
cartierul Brătuleşti, aprox. 700.000 euro, Dofteana, reabilitare drumuri comunale, aprox.
1.100.000 euro, Filipeşti, modernizare DC8 Filipeşti-Cîrligi, aprox. 850.000 euro,
Găiceana, refacere şi modernizare DC66, aprox. 930.000 euro, Letea Veche,
modernizare drumuri de interes local, aprox. 900.000 euro, repet cu TVA, Mănăstirea
Caşin, modernizare drum de interes local, aprox. 1.100.000 euro, Măgireşti,
modernizare drumuri locale, aprox. 900.000 euro, Mărgineni, modernizare drumuri de
interes local, aprox. 1.100.000 euro, Moineşti, reabilitare strada Păcii, municipiul
Moineşti, aprox. 500.000 euro, tot Moineşti, reabilitare străzi asfaltate în municipiu,
strada Osoiu, aprox. 137.000 euro, Motoşeni, modernizare drumuri comunale, aprox.
1.100.000 euro, Orbeni, modernizare drumuri comunale DC108 şi DC109, aprox.
1.100.000 euro, Palanca, modernizare DC137 de la km.5 la km.8, aprox. 820.000 euro,
Podu Turcului, modernizare drumuri de interes local, aprox. 1.300.000 euro, Săuceşti,
modernizare drumuri locale, sat Săuceşti şi comuna Schineni, aprox. 920.000 euro,
Solonţ, modernizarea celebrului drum comunal DC183, Solonţ-Sărata-Cucuieţi de apox.
5,7km, aici vorbim de 2.000.000 euro, este un drum la care se tot bate pasul pe loc de
aprox. 8 ani, Strugari, modernizare drumuri comunale, aprox. 1.100.000 euro, Ştefan cel
Mare, modernizare drum comunal DC122, aprox. 1.100.000 euro, Tamaşi, modernizare
drumuri de interes local, aprox. 900.000 euro, Ungureni, modernizare drum comunal 93,
Ungureni-Bibireşti, 3,2km, aprox. 730.000 euro, Valea Seacă, modernizare drumuri
săteşti, aprox. 730.000 euro, Zemeş, reabilitare DC180A, pe 6,5km în zona Bolătău,
aprox. 1.400.000 euro. Aici vorbim de prima categorie, contracte deja semnate de
Guvernul României cu aceste consilii locale, foarte multe dintre ele începând
procedurile de licitaţie, pe serviciul electronic de achiziţii publice. Deci, avem un total
de investiţii de apox. 27.000.000 euro, bani care urmează bineînţeles, a fi implementaţi,
parte anul acesta, parte în anii viitori 2015-2016, în funcţie de cum merg licitaţiile şi
cum merg investiţiile. Altă categorie: contracte semnate de Ministerul Dezvoltării şi
Guvernul României şi care urmează a fi semnate doar de consiliile locale. Acestea sunt
simple formalităţi, deci practic le putem aproape asimila cu prima categorie pe care am
citit-o până acum: Balcani, modernizare drumuri locale şi comunale, aprox. 1.100.000
euro, Bîrsăneşti, modernizare drumuri locale, aprox. 1.000.000 euro, Bogdăneşti,
modernizare drumuri locale, aprox. 900.000 euro, Buciumi, modernizare drumuri
locale, aprox. 750.000 euro, Dealu Morii, modernizare drum comunal DC60C, aprox.
500.000 euro, Faraoani, modernizare drumuri comunale, aprox. 560.000 euro, Huruieşti,
modernizare drumuri comunale, aprox 1.100.000 euro, Lipova, modernizare drumuri
locale, aprox. 1.500.000 euro, Livezi, modernizare drumuri de interes comunal, aprox.
700.000 euro, Negri, modernizare DC20 şi drumuri locale, aprox. 1.100.000 euro,
Oneşti, refacere infrastructură străzi în cartierele Buhoci, 6 Martie şi Cuciur, aprox.
700.000 euro, Pînceşti, modernizare drumuri locale, aprox. 600.000 euro, Roşiori,
modernizare drumuri locale în lungime de 4km, aprox. 1.000.000 euro, Traian,
modernizare drumuri săteşti şi comunale, aprox. 900.000 euro, Târgu Ocna, reabilitare
străzi pe o lungime de 7km, aprox. 1.100.000 euro. Aici vorbim de un total de aprox.
13.500.000 euro. Sunt 15 unităţi administrativ-teritoriale, care doar ele trebuie să mai
semneze contracte de finanţare şi să înceapă procedurile de achiziţie. Ce documentaţii
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se mai află în evaluare la Ministerul Dezvoltării (care s-a mişcat foarte bine pe acest
subiect), dar o să detaliez eu puţin imediat după asta, deci documentaţii care se află în
evaluare la Ministerul Dezvoltării şi care probabil într-o săptămâna, două, maxim, vor fi
în situaţia de a semna contractele de finanţare cu Guvernul României sunt: la Asău,
celebrul drum comunal DC146, Asău-Apa Asău-Păltiniş, aprox. 1.000.000 euro, Bereşti
Bistriţa, modernizare drumuri locale, aprox. 900.000 euro, Blăgeşti, modernizare
drumuri de interes local, aprox. 1.300.000 euro, Caşin, modernizare drumuri de interes
local, aprox. 1.000.000 euro, Dămieneşti, modernizare drumuri săteşti, aprox.
1.000.000euro, Nicolae Bălcescu, modernizare drumuri de interes local, aprox.
1.000.000 euro, Plopana, reabilitare şi modernizare drumuri de interes local, aprox.
1.500.000 euro, suma este mai mare pentru că la Plopana infrastructura este rămasă în
urmă la fel ca şi la Lipova, Racova, modernizare drum comunal DC480 RacovaHălmăcioaia, aprox. 900.000 euro, Sărata, modernizare drumuri locale, aprox.
1.100.000 euro, Stănişeşti, modernizare drum comunal DC54, km14 până la km22,
aprox. 1.000.000 euro. Deci acestea sunt documentaţii care urmează a fi evaluate şi
aproape sigur semnate de minister, de guvern şi de comunităţile locale. Sunt
documentaţii pe care urmează să le avansăm către Ministerul Dezvoltării, câteva care au
mai rămas, Berzunţi, tot pe modernizare drumuri locale, Luizi Călugăra, pentru că
practic acolo a fost un vid de putere, dacă pot să spun aşa, de vreo 4, 5, 6 luni, dar a
venit noul primar care încearcă să recupereze timpul pierdut, la Sascut încă nu sunt gata
cu documentele, astfel încât să le avansăm mai departe, Oneştiul mai are de pus la punct
câteva avize pentru reparare parcare publică pe străzile Victor Babeş, Armoniei şi Păcii
şi Buhuşul, la fel are un proiect de 400.000 euro care urmează a fi avansat la Ministerul
Dezvoltării, deci vorbim practic doar de 5 documentaţii pe care urmează să le mai
avansăm. Deci, practic sunt aproape 56.000.000 euro, cu tot cu TVA, contracte care sau semnat, se vor semna în următoarea perioadă, maxim 2 săptămâni, se vor implementa
în funcţie de cum vor decurge procedurile de achiziţie publică şi cum va decurge relaţia
între constructor şi capacitatea constructorului şi primăriile respective. Sigur că pe
foarte multă lume surprinde, sau poate nu surprinde, doar constat că sunt foarte multe
drumuri locale, drumuri comunale. Alimentările cu apă şi canalizările, aşa cum este
normal, au fost toate centralizate într-un singur proiect, nu cum era înainte pe la vreo 7
ministere, era şi la Secretariatul General al Guvernului şi la Ministerul Mediului şi la
AFM şi la Ministerul Dezvoltării, erau foarte multe instituţii implicate în alimentarea cu
apă şi canalizare. Practic de un an, tot ce înseamnă alimentare cu apă şi canalizare pe
următorii ani se discută doar pe POST II MEDIU. Aveţi experienţa lui POST I MEDIU
unde se lucrează. Pentru POST II MEDIU, urmează să depunem aplicaţia şi să semnăm
aplicaţia undeva în jurul sumei de 150.000.000 euro, la începutul lunii septembrie. Ştiţi,
foarte greu ne-am mişcat cu instituţionalul pe zona Comăneşti şi am stat şi am pierdut
puţin timp acolo. Tot legat de câteva obiective importante din judeţ şi la Buhuşi şi în
comuna Balcani, la satul Schitul Frumoasa şi la Săuceşti, în satul Schineni, urmează a fi
semnate contracte de execuţie pentru cămine culturale, care sunt obiective care vor
începe în toamna acestui an. Cam aceasta este informarea pe scurt despre Programul
Naţional de Dezvoltare Locală. Repet, mass media va primi imediat după finalizarea
şedinţei, documentul în copie, ca să vedeţi exact sume şi obiective pe localităţi. Eu cred
că este un... şi aici am promis o paranteză. Vreau să mulţumesc Direcţiei de investiţii,
tuturor salariaţilor de acolo, d-nei Gireadă şi subordonaţilor, pentru că au fost un liant
foarte bun între primării şi Ministerul Dezvoltării, astfel încât nu am stat să pierdem
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timpul cu documentaţii, cu birocraţie. Am dus săptămânal şi am adus săptămânal
contracte semnate, am dus săptămânal documentaţii. Totul a mers destul de repede,
practic din luna aprilie şi până în luna august ne-am ocupat cu aceste documente care
acum iată că produc, încep să producă efecte. Sigur că roadele vor fi în momentul în
care vor fi recepţionate şi finalizate aceste investiţii.
Am să dau citire ordinii de zi, aşa cum a fost elaborată de către executiv:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.07.2014;
2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului
Bacău” doamnei Letiţia Oprişan, artist plastic;
Iniţiator: dl.Ionel Floroiu– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea apartenenţei la domeniul public al judeţului
Bacău a construcţiilor realizate ca urmare a implementării proiectului „Schi Parc
Slănic Moldova” cod SMIS 3393;
Iniţiator: dl.Ionel Floroiu– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărăre privind darea în administrarea Serviciului Public Judeţean pentru
Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău a
construcţiilor din domeniul public al judeţului Bacău realizate ca urmare a
implementării proiectului „Schi Parc Slănic Moldova” cod SMIS 3393;
Iniţiator: dl.Ionel Floroiu– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului revizuit, în urma actualizării
devizului general, pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului de
specialitate (corp A) al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, Cod SMIS 1223;
Iniţiator: dl.Ionel Floroiu– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău, precum şi repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară pe anul
2014;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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9. Informare privind veniturile reprezentând taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de
construire şi certificatelor de urbanism, încasate de Consiliul Judeţean Bacău în anul
2013 şi în perioada ianuarie-iulie 2014;
Prezintă: dna.Gabriela Mitrea –director executiv Direcţia Economică şi Managementul Calităţii

10. Diverse
- Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Uniunii Scriitorilor din
România – Filiala Bacău a unui spaţiu situat în imobilul Complexului Muzeal
„Iulian Antonescu” Bacău;
Iniţiator: dl.Ionel Floroiu– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă
obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ de la km.10+850 la km.13+550,
str.Galean, Târgu Ocna”;
Iniţiator: dl.Ionel Floroiu– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Înainte de a vă supune aprobării ordinea de zi, ţin să precizez că până pe 10
septembrie în judeţul Bacău vor veni cele 19 microbuze care au fost aprobate şi de care
vă vorbeam în şedinţa precedentă la 19 localităţi. La nivel naţional suntem 3 judeţe cu
19 microbuze, pe Moldova suntem singurul judeţ cu 19 microbuze, urmând ca în
perioada octombrie-noiembrie, în judeţul Bacău să mai vină alte 27 de microbuze la alte
27 de localităţi, astfel încât transportul şcolar în judeţul Bacău să fie vizibil îmbunătăţit.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei secretar al judeţului Zară Elena Cătălina pentru a supune spre
aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor art.42
alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe,
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere
prevederile mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei
Consiliului Judeţean Bacău din data de 28.07.2014.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului consiler Brăneanu Dumitru pentru a prezenta proiectul de hotărâre
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privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” doamnei Letiţia
Oprişan, artist plastic;
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Doamnelor şi domnilor consilieri, domnilor
invitaţi, unii cârcotaşi spun că doamna Letiţia Oprişan nu este cunoscută în Bacău. Eu îi
asigur că domna Letiţia Oprişan este foarte bine cunoscută la nivel naţional şi
internaţional prin zecile de expoziţii personale şi prin sutele de expoziţii colective la
care a participat, prin zecile şi chiar sutele de articole care s-au scris atât în presa de
specialitate din ţară şi din străinătate dar şi în alte ziare. Despre doamna Letiţia Oprişan
o să încerc să fac o scurtă trecere în revistă. Născută în satul Căbeşti, comuna Podu
Turcului este cel de-al treilea copil al Anei şi Ion Oprişan. Copilăreşte în satul natal şi
apoi în Podu Turcului unde urmează şcoala primară din localitate dovedind reale
aptitudini pentru desen şi culori din care face o adevărată pasiune. Urmează apoi şcoala
medie tehnică financiară din Bârlad, iar după doi ani se transferă la Şcoala Medie de
Arte Plastice „Octav Băncilă” din Iaşi. Absolvă această şcoală ca şefă de promoţie cu
media 10. Fiindcă avea nişte unchi chiaburi, regimul comunist nu îi acordă accesul
imediat în învăţământul superior. În cele din urmă reuşeşte să devină studentă la
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Aici a avut şansa ca în
anii terminali să fie selectată în grupa maestrului Alexandru Ciucurencu. Absolvă cu
brio studiile şi este repartizată ca profesor de desen în Comarnic, judeţul Prahova. După
1 an revine în Bucureşti prin căsătorie. În 1969 deputează într-o expoziţie colectivă.
Prima expoziţie personală, atenţie, a fost deschisă în Bacău şi vernisată la Galeriile de
Artă ale Muzeului Băcăuan de criticul Grigore V. Coban, în anul 1971. În 1972 se mută
în Bacău şi se înscrie în cenaclul Nicu Enea şi primeşte un atelier de pictură. Este
angajată muzeolog la Muzeul Judeţean de Artă şi profesoară de desen la Liceul „Vasile
Alecsandri” şi la Liceul Pedagogic. Împreună cu maestrul Ilie Boca pune bazele
nucleului filialei Uniunii Artiştilor Plastici din Bacău, care avea să devină una din cele
mai prestigioase filiale din ţară. În 1980 se stabileşte definitiv în Bucureşti lucrând de
acum ca artist liber profesionist. Îşi lărgeşte bagajul de cunoştiţe profesionale efectuând
călătorii de studii şi documentare la Berlin, Leipzig, Potsdam, Düsseldorf, Essen, Praga,
în Orientul Mijlociu, la Samarkand, Buhara, Taşkent, Moscova. Activitate la fel de
laborioasă şi de intensă a avut şi după 1990 când a participat la foarte multe expoziţii.
Există o listă întreagă de expoziţii personale şi colective la care a participat. Eu o să
punctez numai câteva, pentru că o parte din ele se regăsesc în expunerea de motive la
proiectul de hotărâre şi de aceea nu vreu să le repet: expoziţii interjudeţene a filialelor
UAP Bacău, Brăila, Galaţi în 1973, expoziţiile „Culorile Toamnei” (Bacău, Galeria de
Artă, 1973), „Săptămâna Culturală Băcăuană în Capitală”, în Bucureşti, în 1979 şi 1980,
expoziţii personale la Institutul Pedagogic (Bacău, 1982), Galeria Muzeului de Artă
(Bacău, 1974) şi în multe alte părţi. Este invitată la foarte multe şcoli de vară, tabere de
vară, tabere de creaţie, atât din ţară cât şi din străinătate. Aş mai aminti doar că după
1990 expune în foarte multe locuri din ţară, aproape în fiecare oraş principal, oraşe cu
activităţi culturale intense, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Cluj, Braşov şi altele, dar şi în
afară, în Franţa (Amboise, Galeria „Le Point Tourne”), în Germania (Koblentz-Berdorf,
Galeria „Hanter Leuchens Haus”, Bonn, Consulatul României, Koln, Piazzeta des
Historichen Rathaus, etc). Letiţia Oprişan realizează o pictură vie, într-o continuă
mişcare. Culorile se adună şi se desfăşoară pe pânză într-un tainic aranjament care se
constitue într-un mesaj de speranţă, încredere, optimism şi spiritualitate. Doamna Letiţia
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Oprişan este pentru toate generaţiile dincolo de timp şi vremuri, un artist complet care a
cucerit o lume întreagă prin stil, eleganţă şi profunzimea mesajului artistic. Vă
mulţumesc!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc domnului consilier Brăneanu şi eu
cred că aplauzele ţin loc de vot cu unanimitate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să-l rog pe domnul consilier Brăneanu să mă
ajute la decernarea acestor distincţii domnei Letiţia Oprişan, Cetăţean de Onoare şi al
comunei Podu Turcului. Cred că doamna Letiţia Oprişan vrea să ne spună câteva
cuvinte.
♣ D-na Oprişan Letiţia, artist plastic: Bună ziua tuturor. Mă bucur că după o
perioadă destul de lungă de absenţă din oraşul dumneavoastră, unde mi-am început
cariera de artist în primul rând şi bineînţeles şi de profesor şi de muzeograf, am revenit
în Bacău, un oraş care mi-a dat multe satisfacţii pe aceste planuri şi care rămâne în
sufletul meu pentru totdeauna. Mulţumesc oamenilor de cultură, prietenilor mei care miau făcut această recomandare, doamnei Carmen Mihalache de la Revista „Ateneu”,
domnului Costin Calistrat, domnului Ion Prăjişteanu, domnului Dionis Puşcuţă de la
Uniunea Artiştilor Plastici din localitate. În parcursul activităţii mele de artist am avut în
totdeauna o mare pasiune pentru această profesie pe care nu o putem face fără acest
ingredient principal şi în afară de talent trebuie să avem o mare capacitate de muncă, de
îndurare a unor lipsuri cotidiene care să nu ne împiedice în drumul nostru de creaţie, să
avem sufletul şi mintea libere pentru a putea să ne concentrăm asupra problemelor
profesionale şi modalităţilor de exprimare. V-a fost prezentată o biografie a mea foarte
frumoasă. Eu nu mai am ce să vă mai spun în privinţa asta şi mulţumesc încă o dată,
domnului preşedinte, Consiliului judeţean, tuturor personalităţilor judeţului şi mă simt
onorată pentru acest titlu. Mulţumesc foarte mult!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc frumos doamnei Letiţia Oprişan,
proaspăt Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău. Eu zic să mai rămâneţi puţin, pentru că
înţeleg că aveţi câţiva prieteni care vor să intervină. L-am văzut şi pe domnul Mitocaru,
fostul meu coleg, vicepreşedinte al Consiliului judeţean, pe care îl salut şi îi urez multă
sănătate. Rog intervenţii din sală, cine vrea să intervină.
♣ Dl Costin Calistrat, preşedinte, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala
Bacău: Vreau Letiţia să te felicit şi mă bucur pentru titlul acesta şi să mulţumesc şefilor
noştri, Consiliului judeţean, că are grijă de „frumoşii nebuni” ai artelor şi scrisului
băcăuan. Au mai primit şi alţii în sezoane anterioare. Profit de ocazie şi pe lângă
cuvintele de omagiu adresate Letiţiei Oprişan, să mulţumesc Consiliului judeţean şi să
sugerez pentru viitor, cum s-a mai făcut şi se face de altfel, când şi când să fim chemaţi,
artiştii plastici, scriitorii, lumea a cărei meserie este cartea, cultura, să avem o dată pe
an, de două ori pe an, întâlniri, să fim întrebaţi, să vă spunem d-ale noastre, să vă
aplaudăm, să vă mai şi criticăm, c-aşa e frumos într-o democraţie extrem de originală.
Încă o dată mă bucur pentru ce se întâmplă astăzi şi vreau să mulţumesc Consiliului
judeţean, în mod special domnului Ionel Floroiu, pentru că am simţit că s-a interesat în
mod deosebit de ce se întâmplă astăzi. Letiţia, la mulţi ani! Am înţeles că ai trecut de 60
de ani, nu?
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♣ D-na Mihalache Carmen: director, Revista „Ateneu”: În mod surprinzător, am
aflat mai târziu că sunt unele lucruri care ne leagă. Şi eu sunt născută la Podu Turcului,
dar am plecat foarte devreme de acolo, apoi am locuit o vreme în Bacău, dar nu am
cunoscut-o în mod direct pe doamna Letiţia Oprişan, dar desigur îi cunosc opera. S-a
întâmplat să vorbim la telefon acum câtva timp şi am descoperit un om cuceritor prin
vitalitate. Are o voluptate a conversaţiei şi transmite un sentiment extraordinar de tonic.
În consonanţă cu pictura sa, care este de un vitalism şi de un cromatism strălucitor,
doamna Letiţia Oprişan este un om policrom, un om policrom într-o lume care pare în
destrămare, într-o lume care este plină de oameni cu umoare neagră, de profesionişti ai
nefericirii. Doamna Letiţia Oprişan este un om care are toate culorile curcubeului. Îmi
place să o văd, îmi place să discut cu dumneaei pentru că este o femeie de o tinereţe
absolut contagioasă. Într-o dimineaţă îmi povestea cum se duce în parc şi face fitness,
cum este interesată absolut de tot ce mişcă şi are formă, culoare. Desigur că îi place
moda, „moda este simptom al gustului pentru ideal”, spunea Baudelaire. Doamna îşi
face singură vestimentaţia şi vestimentaţia dumneaei este un mic spectacol vizual. Aş
aminti un aforism al unei mari scriitoare israelite de o sensibilitate extraordinară, în ceea
ce priveşte această vitalitate şi tinereţe lăuntrică a doamnei Letiţia Oprişan. Aforismul
sună aşa: „Cine sunt, se naşte în continuare, ce am fost, nici nu s-a terminat”. O felicit
pe doamna Letiţia Oprişan pentru vitalitatea aceasta absolut fabuloasă, care ne transmite
un sentiment reconfortant al securităţii interioare, sentimentul că viaţa merită trăită, o
felicit pentru titlul de cetăţen de onoare şi ne felicităm şi noi că suntem privilegiaţi, că
suntem contemporani ai acestei artiste de mare valoare şi un om de mare sensibilitate.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Pentru că este şi domnul Ilie Boca în sală
vreau să spună şi dânsul câteva cuvinte, pentru că împreună au pus bazele Uniunii
Artiştilor Plastici, Filiala Bacău.
♣ Dl Ilie Boca, artist plastic: Stimaţi reprezentanţi ai judeţului Bacău, astăzi o
sărbătorim pe Letiţia Oprişan pe care o onorăm cu Titlul de Cetăţean de Onoare al
Judeţului. Această onoare i-o facem lui Letiţia, dar ne-o facem şi nouă, pentru că
recunoaştem valorile care au obârşia în pământul judeţului Bacău. Este un lucru
important ca să adunăm toate valorile care s-au născut pe aceste meleaguri, undeva în
istoria noastră scrisă sau care aşteaptă să fie scrisă. Alături de artişti importanţi care s-au
născut la Bacău şi care au făcut importantă istoria artelor plastice din România, cum e
Vermond, cum e Beria, care s-a născut în clădirea în care este la ora actuală „Ateneul”
şi care a murit în Statele Unite, un artist care a expus alături de mari artişti ai Europei.
Iată că Bacăul îşi adună valorile, pe merit. Cu această ocazie o felicit pe Letiţia pentru
titlul de cetăţean de onoare al judeţului şi dânsei îi doresc multe succese şi
dumneavoastră idei cât mai bune şi putere de muncă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim frumos pentru prezenţă şi vă dorim
multă sănătate! Domnule vicepreşedinte Floroiu vă rog să prezentaţi punctele 3 şi 4 care
practic sunt într-un fel legate.
◄Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea apartenenţei la
domeniul public al judeţului Bacău a construcţiilor realizate ca urmare a implementării
proiectului „Schi Parc Slănic Moldova” cod SMIS 3393;
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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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea
Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii
de Salvamont Bacău a construcţiilor din domeniul public al judeţului Bacău realizate ca
urmare a implementării proiectului „Schi Parc Slănic Moldova” cod SMIS 3393;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Trebuie să înţelegem că la următorul sezon de
iarnă, pârtia de la Slănic Moldova este practicabilă, nu? Asta trebuie să înţeleagă şi
locuitorii judeţului Bacău, că începând cu iarna 2014-2015 pe pârtia de la Slănic
Moldova se va schia.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă nu vor fi probleme din punct meteorologic,
de temperatură şi precipitaţii (cum au fost anul trecut), pârtia de schi este pusă la punct.
Avem Serviciul de Salvamont, avem tot, acum să vedem dacă avem şi condiţii
climaterice. Vom avea pârtie la nivelul judeţului Bacău şi pentru locuitorii municipiului
Bacău şi pentru cei din Oneşti şi pentru cei din Tg. Ocna, să vedem ce se va întâmpla cu
vremea.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind bugetului revizuit, în
urma actualizării devizului general, pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea
ambulatoriului de specialitate (corp A) al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, Cod
SMIS 1223;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este vorba de Ambulatoriul de Specialitate la
Spitalul Judeţean, una dintre zonele cele mai traficate ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă. Zilnic trec pe acolo, dacă nu sute, cu siguranţă zeci de persoane din judeţul
Bacău. Acum acolo se şi lucrează, se face şi act medical. E foarte complicată situaţia,
dar tragem nădejde că până la sfârşitul acestui an, lucrările vor fi finalizate şi
recepţionate, cu aproape 3, 4 luni mai repede decât s-a contractat şi cu aproape 3, 4 luni
mai repede decât şi-a propus constructorul, în speţă, aprilie 2015. Astăzi stadiul fizic de
realizare a lucrărilor este de aproximativ 60%. Din punct de vedere al finanţării suntem
la un nivel de 43%, probabil că vom veni din urmă fără probleme până la nivelul de
60% cât de repede. Este o lucrare destul de grea, destul de complicată, la fel ca şi la
Maternitate pentru că se lucrează sub sarcină (şi act medical şi construcţii mai greu de
făcut), dar având în vedere că practic vorbim de acelaşi constructor care a scos cu brio
la capăt Maternitatea, cred că la sfârşitul acestui an vom avea parte de un Ambulatoriu
al Spitalului Judeţean de Urgenţă aşa cum ne-am propus, pe fonduri europene şi aşa
cum este în întreaga Uniune Europeană. Cifrele, doar vi le reamintesc, vorbim de aprox.
3,8 milioane de euro din care 2,8 milioane de euro sunt fonduri europene, restul este
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TVA şi contribuţia Consiliului judeţean de doar 300.000 euro. Este un proiect pe carte laţi susţinut cu toţii de la început, acum se fac reglaje interne de care ştie doamna
Danielina Andriescu şi domnul vicepreşedinte Floroiu şi dacă sunt nelămuriri vă stau la
dispoziţie. Înţeleg că doamna Andriescu a fost la comisii şi a încercat să ofere toate
detaliile necesare, să vedem dacă a reuşit să vă şi lămurească.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi. Sigur că acest
obiectiv nu are nici un fel de motivaţie să nu fie aprobat şi să nu fie dat în folosinţă
pentru populaţia judeţului Bacău şi nu numai a judeţului Bacău, pentru că în Spitalul
Judeţean şi Ambulatoriul de Specialitate vin foarte mulţi cetăţeni bolnavi şi din judeţele
adiacente. Am ţinut ca la şedinţa comisiei să vină doamna manager de proiect pentru că
din punctul nostru de vedere şi al meu personal în calitatea de reprezentant al
dumneavoastră în Consiliul de Administraţie, cunosc desfăşurarea activităţii din cadrul
şi incinta Spitalului Judeţean Bacău. Am pus trei întrebări. Prima se referă la momentul
în care noi am aprobat primii bani pentru începerea şi derularea proiectului cu
constructorul care a câştigat licitaţia. Atunci s-a făcut vorbire, având în vedere
experienţa dinainte, că dacă calculele la ora respectivă au fost suficient de bine motivate
şi văzute ca să nu mai fie nevoie pe parcurs să tot venim cu suplimentări care nasc
întrebări „de ce”? Pentru mine a fost un răspuns din partea managerului de proiect care
nu m-a satisfăcut. Urmează să se facă nişte lucrări suplimentare privind accesul în
corpul A, adică intrarea în Policlinică din strada principală, de la semafor şi nouă
instalaţii de ventilaţii a curţilor interioare, a cupolelor sau a infrastructurii care se face
acolo. Am în faţă planşele din 2012, care sunt ultimele pentru care şi după care s-a
pornit lucrarea. Constat că pe planşe era cuprinsă în proiect inclusiv refacerea faţadelor
şi nu văd cum trebuie acum suplimentat şi refacerea accesului, cu toate că pe planşă era
inclusiv norma europeană pentru persoanele cu deficienţe, un lift pentru ascensiune la
nivel. Prima întrebare: de ce astăzi trebuie să suplimentăm proiectul? A doua întrebare:
cine a avizat proiectul nu ştia că acele două curţi interioare sunt ca două chesoane
înconjurate pe toate cele patru laturi de clădiri de trei nivele şi acolo trebuia făcută de la
început ventilaţie? Întrebare fără răspuns. Cum de s-a putut accepta acel proiect fără
aceste două lucruri esenţiale? Noi am trăit şi trăim aceeaşi experienţă din corpul clădirii
Pediatrie. Am susţinut şi voi susţine mereu asemenea investiţii, inclusiv această
investiţie. La Corpul de Pediatrie trebuia modernizată partea de chirurgie infantilă.
Acum s-a tăiat panglica şi pentru nivelul trei unde a fost o întreagă problemă şi mass
media ştie. Felicitări pentru acest lucru. Dar tot atunci am constatat că a trebuit să venim
ulterior pentru aceeaşi treabă ca şi acum, să refacem intrarea principală la Pediatrie şi
atunci să facem un lift tot pentru accesul celor cu probleme speciale. Aceste două
elemente, rampele de acces şi lifturile de acces sunt în normele europene şi ar trebui să
o ştie orice proiectant şi din start trebuie prinse în proiect. Domnule preşedinte, de
principiu şi pentru că dumneavoastră aţi făcut aici o asociere şi profit de faptul că este
prezent domnul Popa, noul manager al Spitalului Judeţean prin concurs câştigat, pentru
care îl felicit şi vreau să-l întreb două lucruri. Ştiţi că la etajul trei astăzi curg plafoanele
şi dacă te duci acolo miroase mai rău decât într-un WC public? S-a pus întrebarea, de
ce? Şi-l întreb pe domnul manager...Vine o mamă şi spune, domnule doctor curge din
plafon pe copilul meu nou născut. Dacă acestea sunt condiţiile...Domnule preşedinte, eu
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nu am vrut să mă duc la presă, cum nu m-am dus niciodată. Dacă doriţi mă duc la presă.
Vreau să înţelegeţi că întrebarea nu este răuvoitoare, ci este pentru că trebuie să refacem
o scăpare, ca să nu spun altceva, în sensul acesta intervin, domnule preşedinte. Îl întreb
pe domnul manager dacă s-a făcut recepţia şi care este motivaţia acestor scăpări pentru
că a trecut mult timp de când cu mare fast am tăiat panglica în acest edificiu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu chiar aşa mult timp, a trecut doar un an.
Doamna Danielina Andriescu, am să vă rog să răspundeţi punctual la toate aceste
probleme, la care sunt convins că aţi răspuns şi la comisie, dar poate e mai bine să
lămuriţi şi aici toate aceste aspecte, inclusiv la Maternitate.
♣ D-na Andriescu Danielina, manager proiect: Deci, am să răspund punctual.
Este foarte adevărat că această propunere de actualizare a devizului general este
prezentată în documentele pe care le aveţi în faţă, mai mult financiar. Mă văd obligată
să dau nişte explicaţii, care sper să cuprindă şi răspunsul către domnul consilier. Noi am
încercat ca după aranjarea tuturor sumelor pe bugetul acestui proiect, să accesăm
absolut toţi banii europeni care au fost iniţial introduşi în cererea de finanţare. După
licitaţiile pe care le-am efectuat, au rămas pe liniile eligibile, deci cu bani europeni, mai
multe economii. Aranjând astfel liniile bugetare am constatat în timpul lucrărilor că
putem să folosim aceşti bani pentru completarea şi pentru a face ca acest proiect în tot
unitarul său să fie foarte funcţional. Astfel, am întocmit un memoriu justificativ către
organismul intermediar unde am propus lucrări de completare a funcţionalităţii
Ambulatoriului de Specialitate. Am realizat un nou proiect, (probabil că asta nu s-a
înţeles că nu am cerut lucrări suplimentare), care are ca obiect realizarea intrării
principale care nu făcea obiectul primului proiect şi nu fac comentarii, de ce? cum? şi în
ce fel? deci nu făcea obiectul primului proiect. Am introdus în acest nou proiect punctul
termic, o construcţie nouă, care va găzdui toate utilajele instalaţiilor sanitare, termice, de
ventilaţie care s-au introdus pe proiect, inclusiv ventilaţia curţilor interioare care dacă
nu era introdusă în forma lui generală pe toată clădirea ar fi trebuit să o facem pentru
curţile interioare pe banii Consiliului judeţean. Eu cred, că prin soluţia tehnică pe care
am adoptat-o am realizat ca această ventilaţie să intre pe proiectul mare. Este foarte
adevărat că datorită introducerii acestui nou proiect care are o valoare de aprox. 300.000
de euro (ale cărui lucrări nu au fost licitate, urmează a fi licitate), în bugetul proiectului
mare pe care noi vi l-am prezentat în documente, va trebui să venim cu suplimentările,
cu cofinanţarea, cu proiectarea, cu diriginţia de şantier, care sunt cheltuieli infime, faţă
de realizarea acestui proiect nou.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie să înţelegem bine şi nuanţa. La proiecte
europene sunt cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile. Sunt cheltuieli neeligibile pe
care nu le decontează Uniunea Europeană. La Maternitate, ştiţi foarte bine, am avut
cheltuieli pe care Banca Mondială nu le finanţa şi am luat decizia aici împreună, să
facem ce putem face prin Banca Mondială şi restul prin fonduri proprii ca să fie un
proiect complet şi unitar. Aşa este şi aici la Ambulatoriu. Ce este neeligibil încercăm să
acoperim din bugetul propriu al Consiliului judeţean cu votul dumneavoastră. Noi asta
aprobăm prin vot (cheltuielile neeligibile). Aprobarea noastră pentru fonduri europene
este o datorie pe care trebuie să ne-o facem, nu cred că facem un titlu de glorie din
faptul că am aprobat noi un proiect european care finanţează Ambulatoriu sau orice alt
obiectiv. Eu cred că pentru marea majoritate e limpede. Lămuriţi subiectul cu
Maternitatea unde plouă peste un copil.
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♣ D-na Andriescu Danielina, manager proiect: Îmi cer scuze! Nu am înţeles.
Vorbiţi de Maternitatea Bacău, nu de Pediatrie, cum aţi spus iniţial, nu?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să verifice domnul manager Popa astăzi
personal, poate mergeţi cu dânsul, şi dacă este aşa, fiindcă mai suntem în perioada de
garanţie, se pot face remedierile pe garanţie, dacă este adevărat ce se întâmplă acolo.
♣ D-na Andriescu Danielina, manager proiect: Până în luna octombrie avem
perioadă de remediere a defectelor, dar, repet, dacă este vorba despre etajul trei unde noi
am creat o secţie de neonatologie europeană, mă îndoiesc că s-a întâmplat acolo aşa
ceva.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să meargă domnul doctor astăzi acolo şi cu cel
care a reclamat şi cu domnul manager şi o lămurim, şi o lămurim şi în următoarea
şedinţă de Consiliu judeţean.
♣ D-na Andriescu Danielina, manager proiect: Eu cred că este vorba, pentru că
eu monitorizez situaţia în permanenţă, cred că este vorba despre scurgerile care au avut
loc în urma ploilor la scară, nici decum în cabinet şi pe care le-am remediat.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Consiliului Judeţean Bacău, precum şi repartizarea unor sume din fondul de
rezervă bugetară pe anul 2014;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt anumite venituri care vin din decontările de
la proiectele europene, am mai şi luat de la anumite investiţii care din motive de
derulare a achiziţiilor, riscă să nu absoarbă suma pe care noi am aprobat-o la începutul
anului şi finanţăm acele investiţii care se derulează şi nu au probleme birocratice, sunt
doar obiective la care constructorii lucrează şi aşteaptă finanţare optimă. E vorba de
Căminul cultural în Cartierul Plopu, Dărmăneşti, e vorba de Staţia de Epurare a Apelor
Uzate Menajere în municipiul Oneşti, despre care am vorbit în şedinţa precedentă, e
vorba despre o reabilitare termică, proiectare şi execuţie la Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă nr.2 Comăneşti, e vorba de reparaţii capitale la Ambulatoriul de Specialitate la
Pediatrie, inclusiv cheltuieli conexe, e vorba de căi de acces şi alei pietonale în incinta
Spitalului Judeţean de Urgenţă, atenţie, doar în acele zone care nu au şi nu o să aibă nici
un fel de tangenţă cu Spitalul Municipal. Atâta timp cât nu se finalizează şantierul de la
Spitalul Municipal, ar fi culmea să reparăm noi străzi care într-o zi, două, pot fi
deteriorate de betoniere sau de alte maşini de tonaj greu care deservesc investiţia de la
Spitalul Municipal. Deci vorbim doar de acele căi de acces şi alei pietonale care nu au
nici un fel de atingere cu şantierul de la Spitalul Municipal şi e timpul să reparăm alei,
să facem parcări, atât cât ne permite spaţiul şi sigur să protejăm şi spaţiul verde la
Spitalul Judeţean, să nu scăpăm la vale proporţia beton-spaţii verzi. De asemenea,
vorbim de reparaţii curente la Secţia de Pediatrie, la etajul trei şi reamplasarea utilajelor
de climatizare aferente ATI şi Blocului Operator şi refacere izolaţie termică, deci tot la
Spitalul Judeţean, vorbim despre reparaţii capitale la clădirea de pe strada Caişilor nr.7,
unde este Şcoala Populară de Arte şi Meserii, nu este o sumă uriaşă, dar trebuie să
reparăm pentru că acolo situaţia nu este foarte bună, vorbim de continuarea
modernizării drumului comunal DC184 de la Pârjol, de reabilitarea podeţului pe DJ241
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la km26, la Podu Turcului, o sumă mică pentru programe din fondul social-european.
Cam despre aceasta este vorba în rectificarea bugetului propriu, proiect cu care v-am
obişnuit în general, în a doua jumătate a fiecărui an, pentru că obiectivele diferă ca grad
de absorbţie şi implementare.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Enăşoe Petru, consilier: Domnul preşedinte, stimaţi colegi. La capitolul
diminuări, acest capitol porneşte cu diminuarea valorii stabilite pentru achiziţia Casa
„Vasile Alecsandri”. Dacă nu avem detalii suplimentare, despre cauzele care determină
acest lucru, noi vom vota împotriva întregii rectificări, pentru că dacă se făcea un
proiect separat pentru aceasta, votam împotriva numai a acestui proiect şi aprobam
celelalte lucruri din rectificare, dar întrucât este în cadrul rectificării generale, votăm
împotrivă dacă nu se dau explicaţii credibile pentru ce se diminuează suma. Se ştie câte
discuţii au fost în legătură cu achiziţia Casei „Vasile Alecsandri”. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Suma nu dispare. Păstrăm posibilitatea că dacă
vom ajunge în situaţia să încheiem contract de vânzare-cumpărare, să-l punem în
aplicare. Din păcate, din motive care nu ţin de noi, nu suntem în această etapă. Este un
obiectiv pe care noi l-am prins, dar din motive care ţin de proprietar şi de alte motive
birocratice, nu suntem în situaţia de a semna contract de vânzare-cumpărare. Suntem în
luna august şi constatăm că nu tragem aceşti bani, nu-i normal să-i ducem la obiective
pe care le-am enumerat şi merg mai departe? Suma rămâne agăţată şi eu vă spun că vom
avea rectificare inclusiv la sfârşitul lunii august sau la începutul lunii septembrie pentru
că s-ar putea să avem surprize plăcute şi vom recompleta suma la Casa „Vasile
Alecsandri”, dacă ajungem în situaţia să cumpărăm Casa „Vasile Alecsandri”. Deci ea
nu dispare dar, luăm o sumă pe care o ţinem acolo degeaba şi o ducem la obiective care
au nevoie de finanţare. E simplu. Deci nu compromite nimeni, ba dimpotrivă noi chiar
ne-am implicat în acest procedeu. Ne vedem cu domnul profesor Dănilă periodic. Din
păcate nu depinde de noi atitudinea proprietarilor vis-á-vis de acest obiectiv şi vis-á-vis
de Consiliul judeţean. E limpede, rămâne suma şi dacă suntem în situaţia de a
achiziţiona această casă, o completăm pentru că până la sfârşitul anului, vă repet, vom
mai avea rectificări prin care vom mişca sume de la un capitol la altul şi de la o
investiţie la alta.
♣ Dl Enăşoe Petru, consilier: Şi mai am o chestiune dacă vreţi să o explicaţi. Ce
se întâmplă cu terenul? Pentru că aici este vorba numai de clădire. Care este statutul
juridic al terenului deoarece casa avea şi o suprafaţă de teren acolo?.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îmi pare rău, nu sunt la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Domnul Fantază.
♣ Dl Fantaza Ciprian, director executiv: Din informaţiile puse la dispoziţie de
către domnul Dănilă, cum spunea şi domnul preşedinte este proprietate privată, atât
terenul cât şi clădirea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar sunt informaţii pe care dumneavoastră le
puteţi afla.
♣ Dl Enăşoe Petru, consilier: Deci, în valoarea de achiziţii intră clădirea şi
terenul.
♣ Dl Fantaza Ciprian, director executiv: Ce apare ca monument istoric în Ordinul
de Ministru.
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♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Deci, nu tot terenul de 1400 de mp, este vorba
de terenul de sub clădire şi din jurul clădirii, este vorba de vreo 500 şi ceva de mp, deci
nu cu tot cu anexele acelea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, vom cumpăra ce putem
cumpăra şi ce e prevăzut ca monument istoric, clădire şi teren. E simplu, haideţi să nu
facem un subiect din ce nu este subiect. Să ajungem noi în situaţia să cumpărăm acest
obiectiv. Deocamdată suntem primul consiliu în formatul acesta care îşi propune să
dezlege „calul de la gard” îmi scuzaţi expresia şi să-şi asume un obiectiv care poate e de
interes judeţean, poate şi de interes municipal, poate şi de interes naţional. Totuşi noi
am prins suma, dar nu putem fi responsabili şi de atitudinea unui proprietar care şi-a dat
seamă că există un soi de presiune locală pentru a rezolva acest subiect şi într-un fel sau
altul condiţionează, ca să nu spun altfel, autorităţile locale, cele care vor să rezolve
această problemă. Mulţumesc frumos.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, ca să nu fie problemă, să luăm
la pachet şi să compromitem nişte investiţii care sunt absolut necesare, de exemplu
investiţia pentru aleile dintre pavilioanele spitalului, unde nu se mai poate circula, dar
nu cu mijloacele noastre, cu autoturismele, ci cu mijloacele care trebuie să aducă
mâncare de la un pavilion la altul noaptea, personalul care duce bolnavii ş.a.m.d.
Domnule preşedinte, cred că e de bun simţ propunerea pe care a făcut-o domnul
consilier. E atât de greu să disjungem şi să facem un proiect separat pentru acest
obiectiv care este patrimoniu şi un proiect separat pentru celelalte, pe care să le putem
trece şi să le votăm fără nici un fel de impediment.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna Mitrea câţi bani au rămas pentru
achiziţia Casei „Vasile Alecsandri”?. Noi luăm 241, câţi au mai rămas?
♣ Dna Mitrea Gabriela, director: 109 mii lei.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ori 109, ori 4 cât aveam prins... Domnule
consilier, nu achiesez la propuneri care sunt făcute doar de dragul de a intra în discuţii
în Consiliul judeţean. Îmi pare rău, e o rectificare pe care am gândit-o, am cumpănit-o
şi să nu o ducem în alte zone. Nu afectăm achiziţia acestui imobil, să fim foarte corecţi
cu noi înşine. Luăm o sumă de bani care nu a putut fi disponibilizată timp de 8 luni şi o
ducem la Spital, la Căminul Plopul din Dărmăneşti şi revin, la Spital, la Pediatrie, la
aleile de la Spital, deci, bani pe care-i ducem la Spital. Eu nu achiesez la asemenea
propuneri ca să facem discuţii în Consiliul judeţean. Îmi pare rău că trebuie să vă
răspund aşa tranşant dar, până la urmă despre asta este vorba. Puteţi, sunteţi membri în
comisia de cultură, puteţi oricând, săptămânal, zilnic, să veniţi să vă interesaţi dacă este
ceva blocat în achiziţia Casei „Vasile Alecsandri” din cauza Consiliului judeţean. Nu
doar o dată la o lună sau la trei luni să vă interesaţi şi să propuneţi ca dintr-un proiect să
faceţi două proiecte doar aşa ca să facem dezbatere în Consiliul judeţean.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă cu o singură „abţinere”, respectiv domnul consilier Enache
Codruţ Nicolae, pentru că sunt nişte sume care vizează Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului şi dânsul este acolo salariat.
◄Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstase Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019;
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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 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstase Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Informare privind veniturile reprezentând
taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi certificatelor de urbanism, încasate
de Consiliul Judeţean Bacău în anul 2013 şi în perioada ianuarie-iulie 2014;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Punctul 9 este o informare, vis-á-vis de
intervenţia domnului consilier Mihăilă. Cred că este destul de explicită, nu avem ce
aproba.
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea
Dragoş îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Floroiu Ionel pentru a prezenta
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Bacău a unui spaţiu situat în imobilul Complexului
Muzeal „Iulian Antonescu” 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 cu o singură „abţinere”, respectiv domnul consilier Brăneanu Dumitru, pentru
că este membru în Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău.
◄ Se trece la punctul 2 de la Diverse al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea
Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ de
la km.10+850 la km.13+550, str.Galean, Târgu Ocna”;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă nu greşesc, domnule consilier Bondor, cred
că este un proiect de prin 2009, la care am lucrat împreună. Din păcate, acolo s-a bătut
pasul pe loc foarte mult timp din cauza, nici măcar nu spun a executivului Primăriei din
perioada aceea, din cauza unui proiectant care a făcut o documentaţie în bătaie de joc,
pentru că în momentul în care a fost scoasă la licitaţie această lucrare, au venit un noian,
un potop de clarificări. Deci, proiectantul pe care l-a selectat Primăria Tg. Ocna în 2009,
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2010, a făcut un proiect în bătaie de joc. Noi am trecut la procedurile de achiziţie, au
venit un noian de clarificări de la foarte mulţi constructori. Rezoluţia care a fost dată a
fost că este un proiect făcut pe colţul mesei. S-a anulat procedura de licitaţie şi practic
ne învârteam în acelaşi punct. Actualul primar şi actualul Consiliu local al oraşului Tg.
Ocna, au refăcut acest proiect împreună cu firma S.C. INTERPROIECT S.R.L., nu S.C.
TOTALPROIECT S.R.L. (S.C. TOTALPROIECT S.R.L. este firma care a făcut praf
documentaţia la momentul respectiv). S-a refăcut documentaţia cu firma S.C.
INTERPROIECT S.R.L, aveţi indicatorii economici, contractul de asociere există şi este
în vigoare. El poate fi pus în mişcare dacă astăzi dumneavoastră acest proiect. Dacă nu,
îl aprobaţi, îl vom supune spre aprobare în şedinţa următoare.
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.
Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, vă mulţumesc şi vă doresc o după-amiază
plăcută.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 14.08.2014, pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit,
Consilier Daniela Creţu
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