CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 28 aprilie 2007, 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, prin Dispoziţia nr.119 din
23.04.2007 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică
în presa locală.
Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 35 de consilieri,
absentând motivat domnişoara consilier Arvinte Codruţa.
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,
permiteţi să încep şedinţa ordinară.
Deci, pentru şedinţa de astăzi, ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal a şedinţei ordinare din 30 martie 2007.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea
licitaţiilor pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a judeţului
Bacău..
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.
Aeroportul Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar
pe anul 2006 al Consiliului Judeţean Bacău
Iniţiator: D-l. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 62/2003
privind însuşirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al judeţului
aprobat prin H.G. 1347/2001.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării activităţii Centrului de zi pentru
copilul cu handicap Oneşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bacău în anul 2007.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.
25/28.02.2007, pentru reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism..
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
9. Proiect de hotărâre privind predarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de
fezabilitate pentru obiectivul "Extindere şi modernizare Unitate primire Urgenţe
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău".
Iniţiator: d-na Angela Bogea - vicepreşedinte Cons. Jud. Bacău
10. Proiect de hotărâre privind modificarea "Programului de transport persoane prin
servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 1 iulie 2005-30 iunie
2008",aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.59/31.05.2005,cu
completările şi modificările ulterioare.
Iniţiator: d-na Angela Bogea - vicepreşedinte Cons. Jud. Bacău
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului de către Consiliul Judeţean Bacău a obiectivului de
investiţie: "Alimentare cu apă a localităţilor: Poduri, şi Bucşeşti, comuna Poduri,
judeţul Bacău", predarea în domeniul public al comunei Poduri şi administrarea
Consiliului Local Poduri a sistemului de distribuţie Poduri şi înscrierea în domeniul
public al judeţului Bacău a aducţiunii generale şi delegarea gestiunii privind
exploatarea acesteia de către S.C. APA SERV S.A. Bacău.
Iniţiator: d-na Bogea Angela- vicepreşedinte Cons. Jud. Bacău
12. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice în statul de funcţii
la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor.
Iniţiator: d-lDragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
13. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru
protecţia Copilului..
Iniţiator: d-l. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
14.Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante în statul de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator: d-l. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
15. Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trim.I al anului 2007.
Prezintă: dl. Floroiu Ionel - preşedinte A.T.O.P.
16. Diverse.
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- Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă sportivului
Eusebiu Iancu DIACONU.
Iniţiator:d-l. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
- Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea iniţierii unui
parteneriat încheiat între S.C. "Parc industrial HIT" S.R.L. Hemeiuş şi un operator
economic.
Iniţiator: d-l. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Vă propun ca primul punct de la „Diverse”,
proiectul de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă sportivului Eusebiu
Iancu DIACONU să fie primul punct din ordinea de zi.
Şi tot la punctul de „Diverse” să luăm în discuţie adresa sosită de la PNL care
este depusă la fiecare consilier judeţean în parte.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii la ordinea de zi cu modificarea propusă.
Nefiind observaţii, se supune aprobării noua ordine de zi şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la primul punct de la Diverse: Proiectul de hotărâre privind
acordarea Premiului de excelenţă a sportivului Eusebiu Iancu DIACONU.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Cred că lecturarea expunerii de motive este de
prisos, eventual dacă iniţiatorul proiectului şi preşedintele Sport Club Municipal
domnul Şerban Claudiu vrea să spună câteva cuvinte îi dau cuvântul.
♣ Dl. Şerban Claudiu, consilier: Mulţumesc domnule preşedinte, doamnelor şi
domnilor colegi, mulţumesc că aţi luat în discuţie, şi în cadrul comisiilor de
specialitate această solicitare a mea şi am înţeles că nu au fost probleme la acest
punct de pe ordinea de zi. Vreau să amintesc că este un eveniment absolut special, ca
să aducem un titlul de campion european la Bacău şi cred că ar trebui să-i mulţumim
domnului Diaconu Eusebiu pentru munca depusă şi seriozitatea cu care de atâta
vreme tratează zona sportivă în care îşi desfăşoară activitatea, şi care l-a adus la un
rezultat foarte mare, aşteptările noaste sunt de acum în colo mult mai mari. Am dori
să-l vedem campion mondial şi de ce nu campion olimpic, mai ales că lucrând în
domeniu ştiu că are toate şansele să ocupe cel mai înalt podium al competiţiei
olimpice. Mulţumim pentru titlul adus la Bacău, mulţumim şi dumneavoastră, pentru
sprijin, şi să dea Dumnezeu să facem cât mai multe lucruri bune în domeniul sportiv.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Ca un corolar de la toate comisiile şi de la mai
mulţi consilieri, există regretul că din punct de vedere al legii, la acest moment putem
aloca doar această sumă de bani unui campion european. Aţi văzut în expunerea de
motive diverse titluri de campion mondial sau vicecampion mondial la alte categorii
de vârstă. Sincer să fiu, există un moment important, Consiliul judeţean îşi premiază
campionul dar, probabil că aici va trebui în viitor şi o iniţiativă legislativă de
modificare a legii, astfel încât autorităţile locale să aibă cadrul legal să-şi răsplătească
valorile aşa cum se cuvine. Eu am să înmânez diploma de excelenţă din partea
Consiliului Judeţean Bacău, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea mişcării
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sportive şi promovarea imaginii oraşului Bacău în ţară şi în străinătate, domnului
Eusebiu Iancu Diaconu.
◄ Se trece la primul punct din ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei din data de 30 martie 2007 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar al judeţului
Elena Cătălina Zară.
♣ D-ra. Elena Cătălina Zară, secretar: Potrivit prevederilor art.42 alin.(5)
coroborat cu alin. art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre aprobare, procesulverbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus menţionate, rugăm
pe dl preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei Consiliului
judeţean Bacău din data de 30.03. 2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal prezentat.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei Mitruţi
Mariana, şef serviciu achiziţii publice, pentru a prezenta expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea
licitaţiilor pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a judeţului
Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A. Aeroportul Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2006
al Consiliului Judeţean Bacău.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 62/2003 privind însuşirea modificărilor
intervenite în inventarul domeniului public al judeţului aprobat prin H.G. 1347/2001.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
mai au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
general Braşoveanu Sorin, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea cofinanţării activităţii Centrului de zi pentru copilul cu
handicap Oneşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bacău, în anul 2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu 33 voturi pentru şi cu două abţineri, respectiv domnul consilier Fânaru
Alexandru şi domnişoara consilier Stan Nadia.
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
general Braşoveanu Sorin, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu 34 voturi pentru şi o abţinere, respectiv, domnul consilier Dogaru Silvestru.
◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului arhitect şef
Stoina Gheorghe pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 25/28.02.2007, pentru
reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism..
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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.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Aş avea o rugăminte, nu ştiu dacă este
momentul, dar am să ridic problema privind aceşti membrii din comisie. În ultimele
zile a apărut în presă câteva acuzaţii la firma care s-a apucat de făcut lucrările la
ieşirea din Bacău pe partea stângă, că nu au autorizaţii. Nu ştiu dacă este singura
firmă la ora actuală care face lucrări fără autorizaţii. Eu cred că ar trebui ca cineva de
la Consiliul judeţean să verifice (înainte de a fi eliberate PUZ-urile) toată
documentaţia inclusiv, autorizaţia de construcţii. Nu cred că este momentul ca cineva
să se apuce de construit în special la stradă pe drumul european unde se vede, toată
lumea se apucă de construit chiar şi pe baza unui certificat de urbanism. Ştim că
durează foarte mult până se eliberează autorizaţia de construcţie, dar totuşi haideţi să
încercăm să respectăm legea. Eu garantez că la ora actuală, nu ştiu dacă jumătate din
firmele care lucrează pe drumul european la ieşire din Bacău au toate avizele şi toate
autorizaţiile scoase pentru a executa asemenea lucrări. Tocmai de aceea ar fi indicat
chiar dacă cei doi membrii vor ieşi din această comisie, alţi doi consilieri să facă
parte din comisie şi să verifice, să vedem şi de ce se amână aceste avize 6-7 luni. Mie
mi-a luat 8 luni de zile până am scos toate avizele şi nu ştiu de ce? Tocmai din cauza
asta cred, că multe firme evită să mai execute lucrări, ori se apucă să înceapă lucrările
numai pe baza unui certificat de urbanism. Pentru că în momentul când o firmă are un
contract de execuţie a unei lucrări, normal că are tot interesul să termine lucrarea la
data contractării. Firma care a contractat nu ştiu dacă se interesează dacă n-au ieşit
avizele. Cine-i vinovat? Probabil tot Consiliul judeţean că acea comisie nu-şi face
datoria sau nu verifică toate actele care trebuiesc eliberate.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Păi s-o luăm în ordine că sunt mai multe. Deci
în primul rând lucrarea la care faceţi referire este pe teritoriul municipiului Bacău.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Numai o secundă. Deci eu am dat exemplu,
acea lucrare. Dar sunt altele care nu au autorizaţii.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Deci nu discutăm acea lucrare.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Nu discutăm acea lucrare. Eu am deschis
discuţia cu acea lucrare pentru că s-a făcut tam-tam. Dar sunt altele care nu intră pe
raza municipiului Bacău.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Intră pe raza altor unităţi administrativteritoriale.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Da, dar am văzut că în ultima şedinţă de
consiliu judeţean că PUZ-urile le-am aprobat noi.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: PUZ-urile trebuie să le aprobăm noi, pentru că
fac parte din şirul lung de avize care cum spuneaţi iau 6-7-8 luni.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Păi tocmai de asta, şi dacă noi am aprobat un
PUZ astăzi, nu ştiu dacă o firmă a putut să înceapă lucrarea cu 5 luni în urmă, când
noi avem la dosar astăzi în Consiliu judeţean un PUZ, pe care noi îl aprobăm astăzi,
iar firma are deja clădirea ridicată.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Da, este o situaţie anormală.
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♣ Dl. Dogaru Silvestru consilier: Este o situaţie anormală şi tocmai de asta am
spus. Eu nu mi-am permis să torn măcar o roabă de balastru până când nu am avut
toate avizele şi autorizaţia. Mi-ar fi convenit şi mie să-mi fac lucrarea şi pe urmă să
scot autorizaţia. Mulţumesc.
♣ Dl. Benea Dragoş preşedinte: Domnule arhitect Stoina, ştiţi ceva de o
asemenea situaţie?
♣ Dl. Stoina Gheorghe, arhitect şef: Nu cunosc o situaţie de genul acesta în care
să fie gata construcţia şi să fie de competenţa consiliului judeţean. La ce s-a referit
domnul consilier este de competenţa consiliului local. Nici PUZ-ul măcar nu trebuie
să-l avizăm noi. Deci nu avem situaţie în care să fie construcţie executată şi noi să
aprobăm PUZ-ul. Teoretic, se poate întâmpla o situaţie de genul acesta dacă este
prevăzut o intrare în legalitate. Deci, dacă respectivul a încălcat legea!?...
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Spuneţi-ne exemplul concret domnule consilier
să nu ne învârtim în jurul cozii.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Voiam să vă spun că deja s-au decopertat în
vreo 4 locuri puţin mai la vale de METRO, 4 amplasamente.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Păi acolo este Consiliul Local N.Bălcescu.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Păi staţi un pic, Consiliul Local Bălcescu. Dar
noi acum 6 luni de zile ( nu mai ţin minte bine) în şedinţa consiliului judeţean am
aprobat două PUZ-uri care sunt într-adevăr pe raza comunei Nicolae Bălcescu.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Dar este de datoria noastră să aprobăm PUZurile. Dacă firmele de construcţii înţeleg să înceapă lucrările înainte de a obţine
autorizaţia pe care trebuie s-o elibereze Consiliul Local Nicolae Bălcescu ne poate
privi şi pe noi colateral dar nu suntem direct răspunzători. Putem semnala, sau nu ştiu
exact, poate putem şi amenda?!... dar autorizaţia nu este în sarcina Consiliului
Judeţean Bacău. Dar noi trebuie să avizăm PUZ-ul pentru că trebuie să-l avizăm. Iar
dacă acei constructori înţeleg că trebuie să înceapă lucrările, îşi asumă anumite riscuri
sper. Mai este şi IGSIC-ul care poate controla legalitatea actelor dincolo de siguranţa
construcţiei. Deci eu nu ştiu de asemenea exemplu. Dacă îmi puteţi semnala mai
concret, mă interesez şi luăm măsuri. Deci încă odată: autorizaţia să fie eliberată de
Consiliul Judeţean Bacău, iar lucrarea să fie cel puţin demarată, iar dacă este
finalizată cu atât mai rău.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte eu asta aş vrea să ştiu
dacă poate demara o firmă o lucrare până nu ies toate actele inclusiv de la comisiile
care se ocupă de aceste avizări de la Consiliul Judeţean. Pentru că ştiu că marea
majoritate a lucrărilor executate de anumite societăţi trebuie să treacă în această
comisie de la Consiliul judeţean.
♣ Dl. Benea Dragoş preşedinte: Corect noi avizăm un PUZ. PUZ-ul este o parte
din lungul şir de avize care este cerut prin certificatul de urbanism pentru eliberarea
autorizaţiei de construcţie. Singurul act care îţi permite să începi lucrările este
autorizaţia de construcţie, şi eventual ordinul de începere a lucrărilor care iarăşi
trebuie să înştiinţezi consiliul local respectiv. Deci, cred că sunt în ilegalitate cei care
au început fără să aibă autorizaţia de construcţie.
♣ Dl. Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, cred că domnul arhitect şef ar
trebui să ne prezinte care sunt reglementările ce ţin de consiliul judeţean pentru că noi
vorbim despre acte care trebuie să le respecte alte unităţi administrative. PUZ-urile
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după câte ştiu eu, numai extravilanul se aprobă de către noi, restul nu este treaba
noastră. Şi cred că ar trebui să faceţi această precizare. Este treaba consiliilor locale şi
nu a consiliului judeţean. Care sunt atribuţiile consiliului judeţean pe probleme de
autorizaţii.
♣ Dl. Stoina Gheorghe, arhitect şef: Noi avizăm PUZ-urile nu le aprobăm.
Aprobarea o dă consiliile locale.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Şi pentru intravilan şi pentru extravilan.
♣ Dl. Stoina Gheorghe, arhitect şef: Indiferent că este în intravilan sau
extravilan, aprobarea tot dânşii o dau. Comisia tehnică numai avizează. Şi după ce s-a
avizat PUZ-ul, nu înseamnă că poate să înceapă lucrările. Trebuie să aibă toate
avizele, să obţină autorizaţia. PUZ-ul este ca un aviz. Sunt situaţii când se încalcă
legea, este adevărat, nu negăm asta, cu decopertarea, cu începerea lucrărilor.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Au început fel de fel de interpretări că
decopertarea nu este asimilată cu demararea construcţiei.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Gireadă Cornelia, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind predarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate
pentru obiectivul "Extindere şi modernizare Unitate primire Urgenţe Spitalul
Judeţean de Urgenţă 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. Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, mă surprinde, întradevăr. Bine că vedem şi pe asta şi avem un proiect de hotărâre cu refacerea
Spitalului Judeţean de Urgenţă, în special la intrare. Ce aş avea de obiectat la acest
proiect de hotărâre, ar fi fost foarte bine, dacă ne apărea un desen, ca să vedem şi noi
unde se face extinderea. Ar fi fost bine să vedem şi noi cam despre ce este vorba. La
noi la comisia de cultură nu a fost prezentată. (a fost prezentată la celelalte comisii?
era bine dacă o vedeam şi noi) Trebuie să recunosc că văd şi eu pentru prima dată
preţurile date şi pentru o construcţie nouă şi pentru refacere. Un pas înainte s-a făcut,
şi preţurile par a fi reale. Mulţumesc.
♣ D-na. Lungu Tudoriţa, consilier: Domnule preşedinte am şi eu ceva de spus:
văd că sunteţi un pic mai îngăduitor de data aceasta cu domnul Dogaru. În schimb pe
domnişoara Stan Nadia aţi taxat-o nedrept pentru că acolo era vina specialiştilor din
consiliul judeţean, care nu ne-au atenţionat ce condiţii trebuie să îndeplinească
consilierii judeţeni pentru a fi în această comisie.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: În primul rând domnul Dogaru a avut nişte
observaţii pertinente şi o cerere să vadă o schiţă, iar domnişoara consilier Nadia Stan
trebuia să se abţină la un proiect de hotărâre care o viza!? Nu ştiu!
♣ D-na. Lungu Tudoriţa, consilier: Îl avem şi pe domnul Fânaru în această
situaţie domnul preşedinte?
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♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Fânaru nu a ridicat mâna. Eu am fost
atent. Dumneavoastră nu aţi fost atentă. Cred că domnul Fânaru şi domnişoara Stan
au fost consemnaţi că s-au abţinut. Deci au fost două abţineri. Aşa că aveţi încredere
în mine.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte pot să răspund doamnei
Lungu? Ştiţi ce se întâmplă? probabil că a vrut să dea de înţeles că dacă suntem în
alianţă, probabil de asta nu aţi dat o replică.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Nu suntem în nici o alianţă.
♣ D-na. Lungu Tudoriţa, consilier: Mulţumesc domnul preşedinte am obţinut ce
am vrut.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu de la mine. O să vedeţi acuş ce alianţă.
O să vedeţi la vot. Vedeţi la ultimul punct din ordinea de zi ce alianţă este. Aşa că...!!
♣ Dl. Chiriac Ioan, consilier: Deci consider o investiţie prioritară, (noi am văzut
proiectul la comisia de buget finanţe), considerăm că ar corespunde. Vreau să
amintesc totuşi, (şi o să revin obsesiv cu problema asta) că în judeţul Bacău se mai
construiesc încă două spitale. Prin Legea 95 /2006 s-a aprobat Spitalul judeţean şi am
văzut că s-a dat şi terenul în târgul de vite, am înţeles că se mai construieşte şi un
spital municipal, deci vom avea acum trei spitale de urgenţă. Aş vrea să ştiu dacă
sunt coordonate aceste investiţii domnule preşedinte, e normal pentru că o parte din
ele intră în domeniul public al consiliului judeţean şi viitorul spital judeţean, iar cel
municipal dacă ştiţi ceva de el.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Iar mă stârniţi şi mă băgaţi în dezminţiri. Nu
prea avem. Autoritatea de Sănătate Publică ar trebui să coordoneze toată această
activitate. Noi ne vedem de obiectivul care îl avem în patrimoniu. Nu putem să
vedem de două obiective pe care la unul în mod firesc nu avem cum să participăm
(spitalul municipal) deşi am oferit terenul pentru construcţia spitalului municipal, iar
pentru spitalul judeţean am fost elegant pasaţi prin Autoritatea de Sănătate Publică şi
nu pot să răspund pe marginea acestui subiect. Şi nici nu vreau să mai intru în
amănunte ca să nu mai umblu cu dezminţiri după asta. Cred că Autoritatea de
Sănătate Publică ştie că în municipiul Bacău urmează a se mai construi cel puţin două
spitale. Cred că ştie acest lucru, şi avem şi unul judeţean destul de mare, sper să
coordoneze bine această dezvoltare a infrastructurii sanitare fără precedent în
municipiul Bacău. Deocamdată pe hârtie.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind modificarea "Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic
judeţean pentru perioada 1 iulie 2005-30 iunie 2008", aprobat prin hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr.59/31.05.2005, cu completările şi modificările
ulterioare.
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. Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, vreau să-i spun doamnei
vicepreşedinte, că atunci la acea întâlnire unde am participat şi eu, s-au suplimentat
aceste curse de transport. Pe mine mă interesează numărul de traseu 18 pentru că văd
că nu au apărut cele două curse de care noi am discutat să fie suplimentate. Deci, ora
11,30 la plecare din Bacău şi ora 12,00 la plecare din capătul de linie GalbeniNicolae Bălcescu. Deci au rămas două ore şi jumătate în care nu circulă nici un
mijloc de transport. Haideţi să nu forţăm oamenii din acea localitate să trebuiască să
cumpere abonamente la două firme de transport. Mi-aduc aminte că împreună am
notat aceste ore şi văd că au fost şterse. Deci lipsesc cele două curse băgate la ora
11,30 la plecare din Bacău (deci în anexă este ora 10,20 după care este ora 12,30; este
o diferenţă de două ore şi zece minute în care nu circulă nimic). Ştiţi că am discutat
atunci în şedinţă ca din oră în oră să circule microbuze. Văd că aici deja a apărut timp
de două ore şi zece minute în care nu este acoperit acest traseu. Asta la plecare din
Bacău, iar plecarea din Galbeni-Nicolae Bălcescu ultima cursă pleacă la ora 11 şi
până la ora 13,10 nu mai circulă nimic. Exact în miezul zilei. Deci, cine trebuie să
ajungă la ora 13 la Bacău trebuie să vină cu microbuzul de ora 11. A fost scris în pix
pentru că, chiar doamna vicepreşedinte a notat orele de plecare. Văd că lipsesc.
♣ D-na. Bogea Angela vicepreşedinte: Da, este adevărat. Iar operatorul a promis
că va suplimenta cu încă două. Înseamnă că în acest proiect de hotărâre s-a trecut
numai ce era atunci bătut la maşină şi nu s-a mai trecut ce era notat cu pixul. Deci,
noi ca formă de lucru am avut această pagină şi cu pixul am mai scris suplimentarea
celor două curse pe care operatorul s-a angajat că o să le facă. Da. Aveţi dreptate.
♣ D-na. Gireadă Cornelia, director: Da, o să facem modificarea respectivă.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea
semnalată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director
Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului de către Consiliul Judeţean Bacău a obiectivului de investiţie:
"Alimentare cu apă a localităţilor: Poduri, şi Bucşeşti, comuna Poduri, judeţul
Bacău", predarea în domeniul public al comunei Poduri şi administrarea Consiliului
Local Poduri a sistemului de distribuţie Poduri şi înscrierea în domeniul public al
judeţului Bacău a aducţiunii generale şi delegarea gestiunii privind exploatarea
acesteia de către S.C. APA SERV S.A. 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. Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte din punct de vedere
profesional, pentru populaţie, pentru mediu, impact negativ au apele uzate, apele
industriale. Este foarte bine că se aduce apă curată pentru consum la populaţie.
Întrebarea mea este de ce în proiect lipseşte şi prelucrarea apelor uzate. Pentru că aşa
înţeleg de aici, sau înţeleg greşit, dacă există continuarea proiectului cu canalizarea
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deversarea şi prelucrarea apelor acestea fecalo-menajere şi de uz casnic, atunci este
totul ok. În rest este o mare problemă. Vă mulţumesc.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Nu am înţeles. De ce este proiectul numai cu
alimentare cu apă şi nu este prevăzut cu canalizare?
♣ Dl. Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte nu se poate aşa ceva. Să se
aducă apă curată şi să nu am canalizare după ce o folosesc.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Dar pâinea se mănâncă felii. Eu aşa
ştiu, nu pot altfel. Şi ce să fac acum, să nu preiau această investiţie că nu am asigurată
canalizarea?
♣ Dl. Ichim Mihai, consilier: Eu zic să nu o preluăm. Să corectăm această
scăpare.
♣ D-na. Bogea Angela, vicepreşedinte: Domnule consilier, sunt proiecte separate.
Acestea sunt proiecte pentru alimentare cu apă, iar primarii la rândul lor care au
alimentare cu apă în comunele respective, au proiecte pe Ordonanţa 7 pentru
canalizare şi epurare, urmând ca aceste două proiecte separate (sunt două lucruri
distincte, una este alimentarea care merge pe un proiect cu banii guvernului, celălalt
este pe alt proiect tot cu banii guvernului pentru canalizare) să fie rezolvate separat,
deci asta este situaţia. Nu au mers concomitent pentru că resursele financiare sunt
care sunt.
♣ Dl. Ichim Mihai, consilier: Să înţeleg că primarii au în obiectiv acest lucru.
♣ D-na. Bogea Angela, vicepreşedinte: Au, sigur că au.
♣ Dl. Ichim Mihai, consilier: Şi la această oră aceste unităţi au deversarea?
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Unele da, unele nu. S-a făcut un prim pas. Sunt
şi comune care au şi alimentare şi canalizare. Sunt comune care nu au nici una nici
alta.
♣ D-na. Gireadă Cornelia, director: Investiţiile sunt extraordinar de costisitoare.
Pentru un sistem de canalizare se ajunge la peste un milion de euro. S-au făcut aceste
sisteme de alimentare cu apă şi toate primăriile care au sisteme de alimentare cu apă
au în acest moment depuse proiectele pe Ordonanţa 7 pentru canalizare. Deci
urmează ca investiţiile să se deruleze ulterior.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă cu o abţinere, respectiv domnul consilier Ichim Mihai.
◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind transformarea unei funcţii publice în statul de funcţii la Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director
Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru protecţia Copilului..
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi, şi se dă cuvântul domnului director
Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
privind transformarea unei funcţii publice vacante în statul de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate
◄ Se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului preşedinte
ATOP Floroiu Ionel pentru a prezenta Informarea asupra eficienţei serviciului
poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii
pe trim.I al anului 2007.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la materialul prezentat.
♣ Dl. Ochenatu Eugen, consilier: Profit domnule comandant de prezenţa
dumneavoastră aici, să vă informez, că în ultima perioadă am primit foarte multe
sesizări de la cetăţenii din localităţile limitrofe municipiului Bacău, respectiv
Mărgineni, Măgura, Luizi-Călugăra, Sărata, Nicolae Bălcescu, că în perioada 12-14
aprilie a.c. echipaje ale poliţiei s-au deplasat în comunele respective câte 3-4 maşini
de intervenţie ale poliţiei, împreună cu mascaţi, şi-au mers la diverse magazine,
crâşme să le zic aşa, de la ţară, pentru un simplu motiv să verifice dacă au sisteme de
alarmă. Consider că putea să facă această deplasare un specialist, sau doi specialişti
de la dumneavoastră, cu o legitimaţie, să verifice dacă au sisteme de alarmă
magazinele de la ţară, pentru că efectiv au fost speriaţi şi cetăţenii. Eu ştiu, poate, aţi
avut vreun exerciţiu în zonele respective. De asemenea, aş dori să vă mai informez că
aveţi posibilitatea să intraţi în istoria judeţului Bacău în mandatul pe care îl deţineţi
dumneavoastră, dacă reuşiţi să eliminaţi focarul de infecţie care există la ora actuală
în municipiul Bacău pe strada Vântului. Efectiv acolo există o "şcoală de infractori"
începând de la copiii care sunt trimişi la furat şi la distrus, şi terminând cu cei care au
40-50 de ani. Ar putea oamenii dumneavoastră să meargă acolo, să facă exerciţii.
Dacă vor merge în fiecare zi sau la două, trei zile, poate reuşim să scăpăm de acel
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focar de infecţie al municipiului Bacău. Am făcut nenumărate adrese scrise, aşa mi sa cerut de către colaboratorii dumneavoastră, la secţia 2 de Poliţie, la Poliţia
municipiului Bacău, la Poliţia Primăriei, la Jandarmerie, dar efectiv nu au avut nici
un efect sesizările mele. Vă mulţumesc.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Domnule comisar, domnule coleg Floroiu, mă
surprinde să văd că de la o lună la alta într-adevăr scad cam toate infracţiunile, poate
dă Dumnezeu şi până terminăm acest mandat pe care îl avem o să ajungem ca la
nivel de judeţ să nu mai avem nici o infracţiune, accidente nu putem să spunem că nu
o să avem pentru că şi domnul Floroiu a specificat că se pare că se menţin sau au
crescut. Ţin să spun că spre surprinderea colegilor, nu ştiu dacă ATOP-ul, dar ştiu că
poliţia şi-a făcut datoria din plin şi vă spun şi de ce, pentru că după o săptămână după
ultima şedinţă, în care s-a ridicat problema ATOP-ului s-a deplasat un echipaj de
poliţie chiar la una din clădirile mele unde am eu discotecă, şi au verificat la mine să
vadă dacă stau lucrurile bine. Deci dânşii îşi fac datoria, nu am nimic de obiectat,
oamenii şi-au făcut datoria pe deplin. Nu mi-au dat amendă, trebuie să recunosc
pentru că era totul perfect. Trebuie să recunosc că nu mai văd în intersecţie decât trei
cerşetori pare-se că doi au plecat acasă, sau i-a agăţat poliţia, şi au mai rămas vreo
trei. Problema pe care a ridicat-o şi domnul Ochenatu, într-adevăr este o mare
problemă, chiar şi în Izvoare unde este şi cartierul acela de ţigani, cred că acolo ar
trebui un pic scuturaţi pentru că acolo este o şcoală de infracţionalitate. Nu se poate,
ce se întâmplă acolo. Am fost şi eu de câteva ori pe acolo şi vreau să vă spun că pe
toţi care îi vezi noaptea jucându-se sau bătându-se prin staţiile de la Narcisa pe la ora
1-2 noaptea, cred că acolo cresc şi acolo sunt învăţaţi ce să facă şi cum să cerşească.
♣ Dl. Alexa Ştefan, comandant poliţia Bacău: Dacă îmi permiteţi vreau să vă
informez, că în comparaţie cu anul 2006, fenomenul infracţional s-a mutat acum în
mediul rural. Noi am avut o creştere în perioada 2005 - începutul anului 2006 în
marele municipii şi oraşe, am făcut o evaluare a funcţiilor care le aveam şi am adus
foarte multe efective pe aceste unităţi teritoriale, iar sfârşitul anului 2006-începutul
anului 2007 am scos în evidenţă că fenomenul infracţional s-a mutat în mediul rural.
De aceea, la începutul anului, noi am făcut demersuri pentru a suplimenta la nivelul
unor posturi de poliţie funcţiile, urmând ca ulterior după ce aceste funcţii vor fi
prevăzute în statul de funcţii, să facem demersuri pentru a fi finanţate şi încadrate, dar
vreau să vă informez că pentru a suplimenta efectivele din aceste localităţi şi în 2005
şi în 2006 şi începutul anului 2007 în trimestrul acesta pe care noi acum îl evaluăm,
am făcut acţiuni punctuale în special la unităţile de alimentaţie publică, pe sfârşitul de
săptămână acolo unde sunt locuri distractive, mă refer la aceste discoteci, unde
practic am avut foarte multe evenimente. Rămân surprins, pentru că această problemă
s-a discutat şi în şedinţa ATOP, legat de deplasarea a patru echipaje cu mascaţi pentru
verificarea unei societăţi comerciale. Eu, vă rog să-mi daţi o persoană care reclamă
un asemenea aspect, şi voi verifica cu foarte mare atenţie. Dec, vă informez că
începând cu anul 2006 la nivelul Bacăului s-au înfiinţat birouri de poliţie la nivel
rural, iar conform ordinului meu, în fiecare sfârşit de săptămână aceste birouri
organizează acţiuni punctuale la aceste unităţi de alimentaţie publică, unde avem
probleme şi unde de regulă nu ţinem cont a cui sunt, pe noi ne interesează să fie
ordine. Se face verificarea personalului care lucrează în acele societăţi comerciale.
De obicei se iau şi aceşti lucrători care sunt la intervenţie rapidă pentru a nu avea
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aspecte aşa cum s-a întâmplat în alte judeţe când lucrătorii de poliţie au fost bruscaţi
sau violentaţi verbal sau fizic. Vă rog să aveţi încredere, că evaluăm fiecare acţiune,
şi nu ne putem permite să trimitem pentru a verifica dacă are sistem de pază o
societate, sau dacă au facturi, aşa cum s-a discutat în şedinţa ATOP să trimitem nu
ştiu câte echipaje. Deci, din punctul acesta de vedere v-am spus aştept de la
dumneavoastră un caz concret, o persoană care să facă o reclamaţie pe această
chestiune şi o voi discuta personal ulterior, dacă va fi necesar în faţa dumneavoastră.
Legat de problema din zona de pe strada Vântului, vreau să vă informez că nu am
toate elementele în acest moment şi nu mă pot pronunţa, voi face o evaluare a zonei
cu lucrători specialişti de la nivelul inspectoratului şi urmează ca în prima şedinţă a
ATOP-ului să facem o discuţie pe această temă. Vă mulţumesc.
♣ Dl. Dogaru Silvestru, consilier: Mai am o întrebare ca şi o completare, dacă
se poate, pentru informarea noastră a consilierilor. La un moment dat s-a discutat de 5
posturi de poliţie de a fi refăcute în judeţul Bacău. Cam când se demarează lucrările?
Dumneavoastră trebuie să ştiţi.
♣ Dl. Alexa Ştefan, comandant poliţia Bacău: Deci, noi împreună cu ATOP am
dat curs unui proiect "Poliţie europeană în mediul rural." Aici, după cum vă spuneam,
(că avem multe probleme în special în comunele dezvoltate şi în comunele mărginaşe
municipiului Bacău), în acest sens am ales un număr de 5 comune, pe care trebuie în
primul rând să le modernizăm, să facem spaţii de lucru, să aducem noi funcţii, pentru
că după cum vă spuneam sunt comune în care practic chiar dacă numărul populaţiei
în baza de date nu a crescut, în acele comune sunt foarte multe persoane care şi-au
construit case de vacanţă, anumite reşedinţe unde merg în mod special la sfârşit de
săptămână. Sigur, că acest proiect după cum vă spuneam nu l-am putut susţine
financiar singuri. La nivelul ministerului, vreau să vă spun că începând cu anul 2007,
luna aprilie avem ceva probleme financiare. La capitolul reparaţii suntem în
momentul de faţă cu datorii de vreo 7-8 sute de milioane, cu activităţi de reparaţii
care le-am făcut în primul trimestru şi sperăm într-o rectificare în luna iunie -iulie
când o să ne fie acordate aceste sume de bani. Acest proiect l-am făcut pentru a ne
asocia cu consiliul judeţean. Au fost prevăzute acele 5 comune şi s-au făcut evaluări,
sumele totale fiind în jur de vreo 5 miliarde. La ultima şedinţă a ATOP-ului s-a
discutat această problemă, dar era necesar avizul ministerului, pentru a ne da
aprobarea de asociere cu consiliul judeţean, urmând ca după ce avem avizul
coordonatorului principal de credite, adică dacă sunt de acord cu ceea ce s-a stipulat
în contractul de asociere, noi să venim cu 20% şi consiliul judeţean cu 80%, să venim
în faţa dumneavoastră cu proiectul pentru a fi aprobat şi după aceea să derulăm
activităţile. Sunt comune care sunt la periferia municipiului Bacău dar şi comune care
sunt în judeţ şi mă refer la comunele Podu-Turcului, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni,
Hemeiuş, Urecheşti. Vom veni la şedinţa următoare cu proiectul şi dumneavoastră
trebuie să vă pronunţaţi dacă sunteţi de acord cu asocierea, noi cu 20% şi
dumneavoastră cu 80%. Mulţumesc.
♣ Dl. Ochenatu Eugen, consilier: Voi face o adresă către dumneavoastră, pentru
că acele descinderi s-a făcut ziua în amiaza mare, şi vă voi prezenta succint în ce
localităţi au fost şi ora când a avut loc.
♣ Dl. Alexa Ştefan, comandant poliţia Bacău: Doresc persoana care a fost
practic deranjată de prezenţă ca să pot să fac verificarea.
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♣ Dl. Floroiu Ionel, consilier: Vă aduc la cunoştinţă că la ATOP s-a identificat
persoana şi face reclamaţie.
♣ Dl. Alexa Ştefan, comandant poliţia Bacău: Probabil că este o societate aşa
cum a spus şi domnul Dogaru, că a fost şi la dumnealui în societate, probabil că este o
persoană care a spus că a venit în societate şi i-a cerut să vadă dacă are sistem de
alarmă.
♣ Dl. Floroiu Ionel, consilier: Domnule inspector şef, deci cunoaştem persoana,
se pare că este un exces de zel, reclamaţia va fi depusă la ATOP şi împreună vom
face verificări să vedem dacă a fost vorba de un exces de zel sau respectarea pur şi
simplu a legii. Dacă este vorba de exces de zel vom cere să se ia măsuri concrete
împotriva poliţiştilor respectivi sau celui care a condus echipa de control. Vă
mulţumesc.
♣ Dl. Alexa Ştefan, comandant poliţia Bacău: Dacă este, este un caz izolat şi nici
de cum activităţi care au un caracter permanent aşa cum au fost prezentate.
◄ Se trece la punctul II de la Diverse şi se dă cuvântul doamnei director
executiv Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind acordul de principiu în vederea iniţierii unui parteneriat încheiat
între S.C. "Parc industrial HIT" S.R.L. Hemeiuş şi un operator economic.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu o abţinere, respectiv domnul consilier Paraschivescu Andrei.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: La punctul „Diverse” mai avem adresa sosită de
la Partidul Naţional Liberal către conducerea consiliului judeţean pe care cred că aţi
citit-o cu toţii. Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, nu va iniţia un asemenea
proiect de hotărâre, din două motive:
1.Din punct de vedere juridic argumentele sunt şi de o parte şi de alta şi eu nu sunt
nici pe departe un judecător a acestei situaţii.
2. Din punct de vedere moral, nu cred că am eu această calitate eventual poate să o
facă foştii colegi dacă au această putere.
Deci, aşa cum spune legea, dacă vă citesc din lege, „un proiect de hotărâre poate fi
iniţiat fie de preşedintele consiliului judeţean, fie de un grup de consilieri”. Deci,
dacă grupul Partidului Naţional Liberal care are un număr însemnat de consilieri în
consiliul judeţean poate iniţia un asemenea proiect de hotărâre să-mi fie cu iertare.
Astăzi nu avem un asemenea proiect la ordinea de zi şi de aceea cred că nu are rost să
ne întindem la o şezătoare politico – administrativ - juridică. De aceea, informez
Partidul Naţional Liberal, că dacă sunt convinşi de argumentele şi morale şi legale a
acestei măsuri, au posibilitatea conform legii să iniţieze un asemenea proiect de
hotărâre şi sigur că la următoarea şedinţă care în paranteză fie spus intenţionez să o
facem, şi să o ţinem la Tg. Ocna, o pot face. Aceasta este poziţia mea clară şi extrem
de sinceră şi irevocabilă.
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♣ Dl. Şerban Claudiu, consilier: Această cerere ar putea să creeze resentiment în
rândul colegilor noştri în discuţie. Sigur că este o cerere legitimă a unui partid, o
cerere legitimă, atâta vreme cât toate proiectele în consiliul judeţean, şi în orice for
administrativ se trec cu un număr de voturi, fără a dori să creăm resentimente, fără a
dori să creăm animozităţi sau dispute politice. Vă rog să luaţi în considerare această
cerere, ca o cerere legitimă, pentru a obţine numărul de voturi necesar pentru a ne
putea promova ca şi partid politic anumite proiecte identificate în consiliul judeţean.
♣ Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Încă odată poate nu am fost înţeles. Puteţi iniţia
un proiect de hotărâre care va fi supus votului. Eu v-am spus de ce nu voi iniţia un
asemenea proiect de hotărâre. Cred că am fost destul de clar. Argumentele juridice
sunt pro şi contra, şi sunt departe de a fi un judecător într-o asemenea situaţie, şi din
punct de vedere moral, cred că cei mai îndreptăţiţi să facă acest lucru sunt foştii
colegi, eventual.
♣ Dl. Şerban Claudiu, consilier: Şi în altă ordine de idei aş vrea să-i spun
colegului Ioan Chiriac să nu ia ca un resentiment personal, just business (nimic
personal, numai afaceri).
♣ Dl. Chiriac Ioan, consilier: Un drept la replică domnule preşedinte. Îi rog pe
foştii colegi, în proiectul de hotărâre care o să-l iniţieze, să ţină cont de decizia 61 din
18 ianuarie a Curţii Constituţionale care este obligatorie, atâta timp cât parlamentul
nu s-a pronunţat, şi această decizie prin art.2 alin.1 şi 3, abrogă art.9 pe care îl
invocaţi dumneavoastră. Mulţumesc.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Elena Cătălina ZARĂ

C.D.\.C..N../1ex.
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