CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 23.02.2015, 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.34 din 17.02.2015 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 34, absentând
motivat, domnii consilieri Ganea Laurenţiu, Olaru Neculai şi Marcu Costică.
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. Am să dau citire ordinii
de zi pe care am să o supun aprobării.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.01.2015;
2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier
judeţean al domnului DUMITRU RĂSPOPA MINCU ADRIAN;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al
doamnei ŢAGA AURELIA;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al
doamnei LUCAŞ MARIANA;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău pe anul 2015;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. PARC
INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuş;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecţie a membrilor
Consiliului de administraţie la S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuş;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului de administraţie
al R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău;
Iniţiator: dl.Ionel Floroiu –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
1

9. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Judeţul Bacău şi Asociaţia
Judeţeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanţării proiectului „Fotbalul este
pentru toţi”;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aderarea Judeţului Bacău prin autoritatea sa
deliberativă Consiliul Judeţean Bacău la Societatea Naţională de Cruce Roşie
din România-Filiala Bacău, în calitate de membru susţinător;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2015 la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB”;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale pentru evaluarea
terenurilor din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău ce formează
obiectul ofertelor de vânzare;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr.38/24.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de
transport rutier;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/2012, cu modificările
şi completările ulterioare;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea
Licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane
prin curse regulate speciale în judeţul Bacău, stabilite prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bacău nr.44/24.02.2014;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

17. Proiect de de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul „Modernizare DJ 207F, Siretu - Şerbeşti, km.11+500-14+100”;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul „Modernizare DJ 243B, Fântânele - Praja - Motoşeni, km.25+400 33+568”;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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19. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr.55 din 15.03.2013 privind implementarea Proiectului
“Ghiozdanul Şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului
preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău;
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

20. Raport asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău în
anul 2014;
Prezintă: dna.Luminiţa Maricica Coşa –preşedinte A.T.O.P. Bacău

21. Plan strategic cuprinzând principalele obiective şi acţiuni ale Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2015;
Prezintă: dna.Luminiţa Maricica Coşa –preşedinte A.T.O.P. Bacău

22. Diverse.
La punctul ,,Diverse” dintre cei invitaţi şi care au solicitat prezenţa la şedinţa
consiliului judeţean, vor avea dreptul la intervenţii în plen.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire 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: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din 29 ianuarie 2015.
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
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării
mandatului de consilier judeţean al domnului DUMITRU RĂSPOPA MINCU
ADRIAN;
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
prezentată şi se aprobă în unanimitate.

proiectul de hotărâre în forma

◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al
doamnei ŢAGA AURELIA;
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
Doamna Ţaga Aurelia depune jurământul pentru funcţia de consilier judeţean.
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al
doamnei LUCAŞ MARIANA;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.
Nefiind observaţii, se supune aprobării
prezentată şi se aprobă în unanimitate.

proiectul de hotărâre în forma

Doamna Lucaş Mariana depune jurământul pentru funcţia de consilier
judeţean.
◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului
propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2015;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest proiect este cel mai important de pe
ordinea de zi de astăzi şi proiectul cel mai important al consiliului judeţean din
fiecare an. Sigur, noi am respectat toate procedurile, am lăsat bugetul spre
dezbatere cât prevede legea şi la contestaţii, l-aţi avut de miercuri la mapă, deci au
fost acoperite cele 5 zile prevăzute de lege. Punctul de rezistenţă al acestui buget
este modernizarea Aeroportului Internaţional ,,George Enescu” Bacău. Vorbim de
două investiţii, una privind modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport
aerian, în speţă terminalul şi parcarea, o investiţie care se află în plină derulare.
Acum o săptămână au fost depuse ofertele de către două asocieri de firme, sperăm
să nu se repete experienţa nefericită din anul 2014, când deşi acelaşi obiectiv a fost
scos la licitaţie începând cu luna mai, din motive de neeligibilitate a ofertelor
depuse, nu s-au putut adjudeca în condiţii legale nici una din oferte şi practic a
trebuit să reluăm procedura. Procedura de depunere a ofertelor s-a derulat pe data
de 16 februarie, au depus două consorţii, două asocieri de firme şi sperăm ca până
în aprilie cel târziu (este o discuţie pe care am avut-o cu cei de la achiziţii publice),
până la 1 aprilie să fie finalizată evaluarea celor două oferte şi ce ne dorim cel mai
mult este ca măcar una, dacă nu ambele să fie finalizate, declarate eligibile, iar
comisia de licitaţie să aibă toate elementele să declare câştigătorul conform legii,
astfel încât să nu avem o contestaţie sau dacă ar exista o contestaţie, să nu-şi
găsească ecou la C.N.S.C. sau în instanţă. Pe de altă parte, imediat după aprobarea
bugetului vom începe procedurile şi pentru pistă - creşterea capacităţii portante şi
modernizarea pistei - o altă investiţie, dar care este prinsă în bugetul pe anul 2015
şi până nu aprobăm bugetul, nu putem în condiţii legale lansa procedura de
achiziţie. În rest ca investiţii importante ale Consiliului judeţean se disting
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investiţiile pe fonduri europene şi aici vorbim de ambulatoriul de la Spitalul
Judeţean de Urgenţă, care sperăm că la 1 mai va fi dat în folosinţă. Îl vom
inaugura, el este astăzi undeva la 75-80% stadiul fizic de execuţie şi sperăm că va
fi gata şi Observatorul Astronomic pentru că şi acolo se lucrează şi sperăm ca la
finalul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, să raportăm şi această investiţie
realizată. Sunt ultimile două investiţii semnificative ale Consiliului judeţean pe
Programul Operaţional Regional 2007-2014, care a devenit 2015. Menţionez că
investiţiile pe fonduri europene care nu se finalizează până la 31 decembrie 2015
ulterior vor trebui finanţate din bani de la bugetele locale după caz, Consiliul local
sau Consiliul judeţean. Tot pe fonduri europene şi tot pe POR, dar aici într-o
asociere cu celelalte 5 judeţe din Moldova pe asociaţia EURONEST probabil vom
avea până la începutul iernii viitoare un vehicul cu şenile, 4 autofreze, investiţii
importante de câteva milioane de euro bune. Iarna aceasta nu a fost cu totul şi cu
totul specială sau dificilă, dar o dotare a Serviciului Judeţean de Drumuri cu aceste
utilaje cu siguranţă va fi de bun augur. Se mai disting aşa ca sume importante,
investiţiile în sănătate la Spitalul Judeţean de Urgenţă, unde sunt prinşi
aproximativ 93 de miliarde de lei vechi, pentru reparaţii, investiţii şi chiar şi dotări
şi aici am de supus atenţiei un amendament care a apărut ca urmare a modificărilor
legilative de ultim moment. Pe 18 februarie 2015 Spitalul Judeţean de Urgenţă a
fost notificat şi ne-a adus şi nouă la cunoştinţă faptul că prin aprobarea O.U.G.
nr.2/2014 pentru modificrea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, s-a modificat cuantumul minim cu care autorităţile
administraţiei publice contribuie la achiziţionarea aparaturii medicale de la 5% la
10%. Astfel, Spitalul Judeţean de Urgenţă a retransmis nota de fundamentare la
buget şi programul de investiţii modificate, cu încadrarea în aceeaşi alocaţie
bugetară prevăzută iniţial pentru anul 2015. Se propune (şi fac doar procedura
legală nu cred că vor fi probleme) aprobarea modificării structurii programului de
investiţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, capitolul 5 – Dotări
independente, cu asigurarea de la bugetul local al procentului minim de cofinanţare
de 10%. Deci s-a majorat de la 5% la 10%, nu este nici un fel de problemă. Se
diminuează suma alocată „Ghiozdanul Şcolarului” cu aproximativ 30%, am avut
aici discuţii şi cu Inspectoratul Şcolar, am încercat să vedem ce se acoperă pe
programele naţionale, să nu mai asigurăm noi şi să asigurăm ceea ce nu reuşesc să
acopere programele naţionale. Continuăm asocierile pe care le avem din anii
precedenţi, fie că vorbim de Unitatea de Primiri Urgenţe la Oneşti, fie că vorbim
de alte trei secţii la Spitalul Municipal Oneşti, fie că vorbim de modernizarea
Clubului Lira la Moineşti, obiective de interes judeţean. Acestea ar fi principalele
investiţii ale Consiliului judeţean. Sigur şi la Drumuri Judeţene avem câteva
drumuri judeţene pentru reparaţii capitale, modernizări, la două dintre ele le
aprobăm astăzi indicatorii tehnico-economici, ele sunt prinse şi pe PNDL din
partea Consiliului judeţean. Cam acestea sunt în linii mari investiţiile importante
ale Consiliului judeţean şi dacă vorbesc de aceste investiţii ar fi bine să mai
precizez şi stadiul în care se află alte investiţii de care Consiliul Judeţean Bacău
rămâne ataşat şi interesat ca şi cetăţenii judeţului Bacău. Vorbim aici de deja
celebra centură ocolitoare a municipiului Bacău, care are un nou termen la Curtea
de Apel Bucureşti pe 26 februarie la o contestaţie care datează din luna septembrie
anul trecut. Doar fac un scurt remember, din august 2012 a început această
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procedură de achiziţie publică la centura ocolitoare şi iată că a durat aproape doi
ani şi jumătate şi încă nu este finalizată procedura. Aşteptăm 26 februarie să pună
un punct la acest meci în justiţie dintre firmele care au licitat şi sperăm anul acesta
totuşi, să se semneze în sfârşit contractul la acest obiectiv atât de important.
Important nu atât de mult pentru dezvoltarea judeţului, cât pentru sănătatea
cetăţenilor municipiului Bacău. Sigur este important şi pentru dezvoltare, dar cred
că mai importantă va fi pentru dezvoltarea judeţului şi a municipiului autostrada
Bacău - Braşov la care a fost deschisă procedura de achiziţie a studiului de
fezabilitate. Pe de altă parte putem să vă confirmăm 100% că documentaţia pentru
achiziţia publică la secţia de radioterapie a fost înaintată ANRMAP-ului şi sper ca
la următoarea şedinţă de consiliul judeţean să vă confirm că este procedura de
achiziţie în derulare. Deci a fost trimisă documetaţia către ANRMAP pentru
avizare şi după care efectiv să înceapă ofertarea pe acest obiectiv de către
Compania Naţională de Investiţii. Sunt două obiective pe care le vom urmări
îndeaproape şi ca notă informativă, dar tot ca un obiectiv pentru care ştiţi că în
plenul acestui consiliu s-a mai discutat, deşi nu este un obiectiv în imediata
apropiere a municipiul Bacău, sau de interes pentru cetăţenii municipiului Bacău,
dar pentru cei din Oneşti, sau pentru cei din partea de sud a judeţului are o oarecare
relevanţă. Pe 1 martie se va da ordinul pentru începerea podului de la Oituz, la
limita judeţului Bacău şi Covasna, repet pentru noi poate are mai puţină
semnificaţie, dar pentru agenţii economici din judeţul Bacău care încă de zeci de
ani şi chiar şi în acest an vor mai ocoli destinaţia Braşov, ba pe la Buzău, ba pe la
Miercurea Ciuc, ceea ce înseamnă costuri suplimentare, este o veste bună. Pe 1
martie se dă ordinul de începerea lucrărilor, societatea este una din Bucureşti care
are experienţă în asemenea lucrări şi sperăm ca în noiembrie când este dat termenul
de punere în funcţiune a acestei investiţii, aceşti transportatori, aceşti agenţi
economici şi din judeţul Bacău, care au avut costuri suplimentare în aceşti ani să
poată să traverseze pasul Oituz cu tonajul de care au nevoie. Cam astea sunt ideile
pe care am vrut să vi le spun dincolo de expunerea de motive care este laborioasă,
tehnică. Sigur sunt obiective care ţin de Consiliul judeţean în mod direct, sunt
altele care ţin în mod indirect, ţin mai mult de zona de lobby la un guvern care are
puncte comune cu executivul Consiliul judeţean şi cu majoritatea din Consiliul
judeţean şi de aceea am considerat absolut necesar să reinventariem la început de
an, chiar dacă suntem deja în luna a doua a anului.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
intervenţia mea se va referi la două investiţii, mai exact la investiţiile în sănătate de
la Oneşti şi investiţiile de la Aeroport. Ştim cu toţii şi am votat împreună asocierile
dintre Consiliul judeţean şi Primăria Oneşti, privind modernizarea celor trei secţii
de la Spitalul Municipal şi extinderea şi modernizarea Compartimentului de primiri
urgenţă. Aceste investiţii sunt condiţiile pentru acreditarea Spitalului Municipal
Oneşti. Acreditarea care va avea loc în toamna acestui an. Din studiile de
fezabilitate ale celor două investiţii, observăm că modernizarea celor trei secţii are
termen de realizare 6 luni, iar extinderea şi modernizarea compartimentului de
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primiri urgenţe 18 luni. Din alocările bugetare, am constatat că este o sumă prea
mică care nu duce la finalizarea investiţiilor, mai exact s-au alocat pentru
modernizare 2 milioane lei faţă de 7,6 milioane lei, bine, scăzut contribuţia Oneşti
de 10% undeva faţă de 6,8 milioane lei. Ea va extinde şi modernizarea (iarăşi
aceeaşi alocare de două milioane de lei faţă de un necesar de 5,4 milioane lei).
Întrebarea mea este dacă se poate face o rectificare şi dacă se pot finaliza aceste
lucrări în acest an? Pentru că altfel Spitalul Oneşti nu va mai avea activitate.
Referitor la Aeroport, iarăşi observ aceeaşi sumă mică, nici 5% din necesarul
pentru realizarea lucrărilor de investiţii. După ultimul studiu de fezabilitate pe care
l-am aprobat în data de 7 noiembrie anul trecut, referitor la creşterea capacităţii
portante şi modernizarea pistei de decolare şi aterizare şi a suprafeţelor de mişcare
aferente, valoarea lucrărilor este de 46 de milioane euro. Dacă mai punem şi
cealalată investiţie de modernizare, atunci alocarea noastră de 2,3 milioane de euro
(atât văd că apare din contribuţia bugetului local şi creditul pe care vrem să-l
angajăm), este absolut insuficient. Bănuiesc că sunt şi alte surse de finanţare că
altminteri începem şi nu mai terminăm. Timpul ne presează, ştim că suntem într-o
competiţie cu celelalte aeroporturi din zona Moldovei şi vreau să ştim dacă mai
sunt şi alte surse de finanţare şi care sunt acestea şi mai mult de atât cred, că ar
trebui, şi am să o rog pe doamna Chelaru şi împreună cu aparatul executiv din
Consiliul judeţean, să facă o informare la următoarea şedinţă privind programul de
investiţii, termenul de execuţie, surse de finanţare, de asemenea să ştim care este
situaţia litigiului cu Blue-Air dacă acolo mai avem creanţe poate şi aceea este o
sursă de finanţare sau dacă putem obţine ceva daune, interese, pentru felul cum au
înţeles să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. O să le luăm pe rând.
Domna Mitruţi, în ce stadiu este UPU Oneşti?
♣ D-na Mitruţi Mariana, director executiv: La UPU Oneşti s-a finalizat
proiectul, s-a făcut achiziţia care durează câteva zile şi facem procedura de
achiziţie pentru lucrări.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: După aprobarea bugetului. Da, dar şi la cele
trei secţii?
♣ D-na Mitruţi Mariana, director executiv: La cele trei secţii tot după
aprobarea bugetului o să dăm drumul la licitaţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar acolo sunt întârziaţi cu nişte documente
doamna Gireadă, nu?
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Da. Suntem în procedura de
finalizare a proiectului tehnic. Pentru început se elaborează documentaţia pentru
obţinerea autorizaţiei de construire şi ulterior termenul este de 4 luni de zile şi
urmează ca la sfârşitul lunii aprilie să fie predate proiectul şi ulterior se…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Asta fiind sarcina Consiliului Local Oneşti,
conform contractului de asociere!
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Nu. Este proiectul tehnic şi
mergem împreună cu Consiliul local şi Consiliul judeţean.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci domnule consilier, ca să lămurim
subiectul Oneşti. Deci, ele au sume prinse şi au avut şi anul trecut sume prinse şi
aceeaşi problemă este şi la Aeroport. Şi la multe alte investiţii ale Consiliului
judeţean. Este şi în funcţie de felul cum se mişcă aceste investiţii pentru că vedeţi,
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stă foarte mult în achiziţii. Spre deosebire de Aeroport, aici avem finanţare de la
Consiliul judeţean şi alocările le vom face după data de 30 iunie când avem dreptul
să facem rectificare în funcţie de realizări. Dacă UPU Oneşti până la 30 iunie
epuizează cele 2 milioane de lei, după 30 iunie venim cu rectificarea. Dacă cele trei
secţii epuizează până la 30 iunie cele două milioane de lei, la fel, venim cu
rectificarea. Eu sunt pesimist la a doua poziţie, pentru că aţi auzit nu este gata nici
proiectul tehnic, dar cu modernizarea Unităţii de Primiri Urgenţe, dacă nu vor fi
contestaţii la licitaţie, întotdeauna trebuie să aveţi în vedere şi un astfel de calcul,
da? Dacă nu vor fi contestaţii şi va fi un constructor cu capacitate, probabil că vom
absorbi suma până la 30 iunie şi vom finaliza acest obiectiv în anul 2015. Vă
reamintesc că aceste obiective vin din anii precedenţi dar fie, din cauza achiziţiilor
publice fie, din alte motive obiective, nu am putut să le implementăm. De exemplu,
la centrul Lira când am avut achiziţia? Când am început achiziţia şi când am
terminat-o, dacă vă mai amintiţi grosier?
♣ D-na Mitruţi Mariana, director executiv: Achiziţia a început în iunie anul
trecut.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci a fost o achiziţie care a mers bine. Am
început achiziţia în luna mai-iunie, am finalizat în luna septembrie, nu au fost
contestaţii.
♣ D-na Mitruţi Mariana, director achiziţii: Nu au fost contestaţii, dar au fost
multe oferte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Şi am început lucrările şi acum am ajuns
la stadiul de execuţie…?
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Aproape 30%.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aproape 30% , deci vor trage banii pe care îi
au alocaţi anul acesta.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Cu siguranţă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când ai contractul semnat, poţi să faci
estimări mai corecte legate de absorbţia banului. La Aeroport, sigur doamna
director şi-a notat şi în şedinţa următoare va face informarea respectivă. Evident că
se mizează şi pe alte surse de finanţare, dar uitaţi, la terminal şi parcare, tocmai
v-am relatat că am început în luna mai şi am terminat în septembrie, octombrie,
constatând că nici una din oferte nu este eligibilă. Nu poate fi calificată. Sperăm ca
măcar una din aceste două care sunt acum ori PORR Austria ori UTI România să
fie declarată eligibilă şi să câştige licitaţia să semnăm contractul şi să începem
investiţia şi sigur că se vizează şi bugetul de stat, se vizează şi post transport acolo
unde Aeroportul este prins cu o sumă de bani master planul pe transport care
deocamdată nu este adoptat, dar care este o miză şi pentru Aeroportul Internaţional
Bacău. Evident că vizăm şi alte surse, dar încercăm să câştigăm timp prin
parcurgerea acestei etape a achiziţiilor publice, care vedeţi că înghite foarte mult
timp. Cred că am fost destul de limpede pentru domnul consilier!. Dacă mai sunt
alte intervenţii?
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Domnule preşedinte, domnilor consilieri,
ceea ce iniţial am gândit ca fiind un amendament ce însemna redimensionarea
bugetului pentru sănătate prin prinderea unui obiectiv nou, care însemna
reabilitarea secţiei de oncologie, nu mai poate fi acesta un amendament, întrucât
discutând cu domnul manager Popa şi cu doamna doctor Ţaga, am înţeles că în
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bugetul defalcat pentru sănătate pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă, a fost prinsă o
sumă care nu este foarte mare care înseamnă un miliard şapte sute cinci zeci de
mii, iar la dimensiunile acestui obiectiv nu este mult, legat de reabilitarea Secţiei
de oncologie, dar este prins în buget. Şi atunci intervenţia mea se transformă într-o
observaţie şi vreau să atrag atenţia asupra Secţiei de oncologie. Morbiditatea ca
urmare a neoplaziilor este extraordinară. Spitalul Judeţean de Urgenţă nu oferă nici
pe departe condiţii pentru aceşti bolnavi, aceşti oameni bătuţi de soartă. Punerea în
funcţiune (şi asta se va întâmpla în mod cert) a Secţiei de radioterapie, mai exact a
bombei de cobalt, un obiectiv extraordinar de important. În Moldova are judeţul
Iaşi şi va avea şi Bacăul. Adresabilitatea va fi şi din judeţele Moldovei. Discutând
cu domnul manager, dumnealui în mod foarte obiectiv a pus problema unei relocări
sau şi mai bine spus a unei extinderi, numărul de paturi şi spaţiul fiind absolut
insuficient. Ce vreau eu să vă aduc în prim-planul acestei probleme, este că,
Comisia de sănătate se va deplasa la Spitalul Judeţean de Urgenţă, vom face
constatări, ne vom gândi cum este mai bine, dar eu merg până la a mă gândi, să
facem un proiect pe fonduri europene aşa cum s-a făcut maternitatea, să facem o
secţie cât se poate de civilizată, de primitoare, ajutătoare pentru bolnavii aceştia
care sunt năpăstuiţi şi să încercăm să-i ajutăm. Deci, în şedinţa următoare sperăm
să avem un punct de vedere comun şi să venim cu propuneri cât mai concrete iar
acest obiectiv să fie în atenţia noastră ca prime obiective. Mulţumesc frumos.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Nu pot să nu-mi amintesc
sau să nu constat cu mai mulţi consilieri judeţeni treaba asta, ce bună era o discuţie
când trebuiau foarte bine complementarizate Spitalul judeţean şi Spitalul
municipal. Decât să facem secţii care sunt la fel de bine dotate la ambele instituţii,
mai bine făceam o secţie pe care Spitalul Judeţean de Urgenţă nu avea capacitatea
să o rezolve. Dar… avem secţii foarte performante şi la una şi la alta, chiar dacă
unul este încă nepus în funcţiune şi din două spitale unul mai vechi unul mai nou,
nu avem secţie de oncologie!? Aşa se întâmplă când nu este dorinţă de dialog. Da.
Dacă mai sunt observaţii?
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Da. Eu aş vrea să salut şi să felicit
compartimentul tehnic care a alocat o sumă pentru auditare şi pentru expertizarea
în scopul evaluării performanţelor energetice ale clădirilor. Este îmbucurător
pentru că această expertizare este o premiză pentru a reduce cheltuielile de
funcţionare ale Consiliului judeţean. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu
amendamentul asigurării de la bugetul local al procentului minim de cofinanţare de
10% şi se aprobă în unanimitate.
Domnul vicepreşedinte Năstasă Claudiu părăseşte sala de şedinţă pe motive
de sănătate. În sala de şedinţă sunt prezenţi 33 de aleşi locali.
◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi
dă cuvântul domnului director HIT Iordache Adrian pentru a prezenta expunerea
de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C.
PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuş;
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♣ Dl Iordache Adrian, director, HIT Parc Hemeiuş: Mulţumesc, domnule
preşedinte. Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.109 din 2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, societatea de administrare a
Parcului Industrial trebuie să se alinieze activ la câteva principii care sunt
prevăzute în această ordonanţă, de asemenea sunt şi nişte modificări succesive
făcute la alegerea Parcurilor industriale şi această propunere de modificare a
actului constitutiv nu face altceva decât să alinieze actele noastre de înfiinţare la
cele două prevederi legislative care au apărut după ce a fost aprobat actul
constitutiv al societăţii. Deci este o aliniere la cerinţele legislative.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc. Dacă sunt observaţii!?
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 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind demararea procedurii
de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la S.C. PARC INDUSTRIAL
HIT S.R.L. Hemeiuş;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog propuneri pentru comisia de selecţie
a membrilor la SC Parc industrial HIT.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, propun ca din
comisie să facă parte domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel ca preşedinte şi ca
membri doamna director executiv a Direcţiei resurse umane, Bogea Angela şi
doamna director executiv a Direcţiei buget finanţe, Mitrea Gabriela.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai pot fi consilieri judeţeni? Pot fi?
♣ D-na Bogea Angela, director executiv: Nu. Legea zice că cei care au
experienţă în resurse umane.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Floroiu are experienţă proaspătă de
la Aeroport, doamnei Bogea nu-i putem contesta abilităţile în resurse umane, iar
doamna Mitrea este cu bugetul. Dacă mai sunt şi alte propuneri?
Nemaifiind alte propuneri se completează buletinele de vot pentru vot secret.
◄ Se trece la punctul 8 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 aprobarea componenţei Consiliului de
administraţie al R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU”
Bacău;
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării
prezentată şi se aprobă în unanimitate.

proiectul de hotărâre în forma

◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind asocierea
dintre Judeţul Bacău şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău, în vederea
cofinanţării proiectului „Fotbalul este pentru toţi”;
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 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aderarea Judeţului
Bacău prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Judeţean Bacău la Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România-Filiala Bacău, în calitate de membru
susţinător;
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 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei
pentru anul 2015 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău –
ADIB”;
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 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind demararea
procedurilor legale pentru evaluarea terenurilor din incinta Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău ce formează obiectul ofertelor de vânzare;
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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 Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş dori
să aduc în atenţia dumneavoastră câteva elemente interesante pe care le-am
descoperit odată cu deplasarea pe care am făcut-o în calitate de membru al comisiei
alături de ceilalţi colegi, la Spitalul judeţean. Se pune problema oportunităţii sau să
găsim… de fapt acesta a fost mandatul nostru, să găsim soluţia cea mai avantajoasă
pentru noi, vis-a-vis de cererea pe care o fac proprietarii pentru a-şi vinde
proprietăţile din incinta spitalului. Am discutat şi cu oameni din conducerea
spitalului, deci punctul central a fost că aceste suprafeţe ar fi necesare Spitalului
judeţean şi un element important pe care l-am citit în raportul managementului
Spitalului judeţean, era că sunt necesari cel puţin 20 de mp de spaţiu verde pentru
fiecare pat. La o evaluare grosieră la peste 1.300 de paturi cât are Spitalul judeţean,
ne-ar trebui cel puţin 25 mp de spaţiu verde în incinta spitalului. Părerea mea
personală este că situaţia spaţiilor verzi din incinta spitalului este critică. Dacă vă
amintiţi este mai critică decât era acum vreo 10 ani când, Consiliul judeţean a luat
hotărârea de a aproba amplasarea altui spital în incinta spitalului deja înghesuit şi
este vorba de Spitalul municipal. Cred că toată lumea ştie că acum acolo a fost
desfiinţat o bună parte a spaţiului verde, foarte mulţi arbori defrişaţi, când este cald
este praf, când este sezonul rece este noroi, este un şantier perpetuu şi nu ştiu când
se va termina. Dar ceea, ce m-a frapat şi mai mult, a fost că şi astăzi şi acum, se
continuă defrişările în incinta Spitalului judeţean. Deci spaţiile verzi au fost
transformate în parcări, aşa zis ecologice, arborii defrişaţi….
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Câţi arbori defrişaţi sunt domnul consilier?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Eu am numărat 3 arbori seculari de care nu a
avut nimeni curajul să se atingă până acum. Acum sunt pur şi simplu tăiaţi din
rădăcină. Probabil vor fi mai mulţi dar, noi am ajuns, când probabil multe urme au
fost şterse. Chiar în faţa pavilionului administrativ dacă ţineţi minte era un arbore,
care vara mai făcea umbră mai era un filtru pentru praf şi zgomot şi aşa mai
departe. Nu ştiu ce se va întâmpla cu pacienţii din pavilionul Pediatrie la vară, când
după amiaza, soarele va bate direct în saloane?! probabil că atunci vom veni cu
intervenţii şi vom cere aer condiţionat. Deci, una peste alta nu am înţeles cine a
făcut aceste acţiuni. Am încercat să mă lămuresc şi doamna doctor Ţaga vă poate
confirma, am întrebat-o şi pe dumneaei, a venit cineva care nu ştia nici dumnealui,
unii spuneau că primăria alţii spuneau că nu ştiu cine, oricum este critic ce se
întâmplă acolo şi ca o altă observaţie, singurii arbori care au rămas întregi, sau unii
din puţinii arbori care au rămas întregi sunt cei aflaţi pe suprafeţele pe care le avem
astăzi în discuţie, pe suprafeţele din proprietate privată a domnilor care vor să ni le
vândă nouă. De aceea eu aş trage din nou un semnal de alarmă nu vreau să
anticipez rezultatul votului dar aş vrea ca indiferent ce situaţie juridică vor avea
aceste terenuri, aceste acţiuni iresponsabile să fie stopate iar cei care sunt autorii
lor să răspundă şi noi să avem grijă să nu se mai întâmple aşa ceva. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Despre ce acţiuni iresponsabile este vorba?
Despre construcţia de parcări sau despre ce?
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu. Domnule preşedinte, ironia putem să o
facem…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu, dar lămuriţi acţiunea iresponsabilă.
Chiar nu sunt ironic. Mi-am propus să nu fiu ironic.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu am văzut în ordinul ministrului necesar
de parcări pentru că acolo nu este complex comercial. Acolo este un spital. Acolo
vitale sunt spaţiile verzi. Dacă domnii care lucrează la spital vor neapărat să-şi
parcheze maşina lângă locul de muncă este treaba lor, dar a desfiinţa spaţii verzi şi
a face parcări mie mi se pare că ori nu ştim despre ce vorbim ori, este vorba de
incompetenţă ori, de rea credinţă ori cineva are nevoie de material lemnos. Nu ştiu
care este situaţia. Oricum un răspuns trebuie să ni-l dea cineva.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să fac eu un apel la procesele verbale din
şedinţele precedente cu ani în urmă.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, scuzaţi-mă chiar atunci
când a fost vorba de amplasarea Spitalului municipal am avertizat că vor fi
probleme cu spaţiile verzi. Deci sunt consecvent. Puteţi face apel oricând.
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, la
şedinţa precedentă prin decizia preşedintelui Consiliului judeţean, cinci consilieri
am fost desemnaţi în comisia aceasta, care a trebuit să venim astăzi, cu un punct de
vedere în faţa dumneavoastră în vederea stabilirii situaţiei terenurilor de preluat sau
nu. Vreau să vă spun că în calitate de preşedinte a acestei comisii, împreună cu
ceilalţi membri ai comisiei, ne-am întâlnit de cinci ori în această perioadă, ne-am
stabilit modalităţile de lucru, ne-am deplasat la faţa locului pentru a vedea concret
care sunt aceste spaţii verzi şi unde sunt amplasate şi am constatat că unele din ele
se află chiar până la baza clădirii spitalului. Cel puţin la Spitalul de copii, acolo pe
o porţiune foarte mică s-a aprobat accesul doar a unor maşini pentru transportul
bolnavilor, a salvărilor. În rest, terenurile respective sunt în proprietăţi private. Am
invitat la discuţiile pe care le-am avut la faţa locului şi specialişti de la Consiliul
judeţean, pe domnul director Ciprian Fantaza şi domnul arhitect şef Stoina
Gheorghe acolo la spital, am invitat şi conducerea spitalului alături de noi, pentru
că nu am intrat pe o proprietate fără să ştie gazdele ce facem, a fost prezentă
doamna doctor Ţaga şi administratorul (domnul director fiind plecat în acea
perioadă) şi am cerut în acelaşi timp un document scris, o poziţie a Spitalului
judeţean în ceea ce priveşte aceste spaţii verzi, dar nu verbal ci scris pentru a le
avea în vedere. Pe baza celor constatate şi a discuţiilor cu cei cinci consilieri, patru
dintre cei cinci am fost de acord că aceste spaţii verzi trebuie să rămână în
proprietatea Spitalului ca spaţii verzi, în baza Legii nr.914 din 2006 care prevede
ca fiecare bolnav să aibă cel puţin 20 de mp de spaţiu verde, vă daţi seama cât
spaţiu verde are Spitalul judeţean şi câţi metri de spaţiu verde revin în această
situaţie bolnavilor!?. În această condiţie cred eu că aceste spaţii verzi, trebuie să
rămână obligatoriu în posesia sau în domeniul Spitalului Judeţean de Urgenţă. De
aceea cu patru voturi pentru şi un vot împotrivă al domnului consilier Mihăilă, am
considerat că este normal să propunem astăzi Consiliului judeţean demararea
procedurilor legale, pentru evaluarea terenurilor în vederea ofertei de vânzare.
Sigur că nu le cumpărăm astăzi, nu stabilim exact dacă vor fi cumpărate sau nu,
depinde şi de sumele pe care aceştia le vor solicita, dar cred că trebuie să mergem
mai departe pentru a vedea ce este de făcut cu aceste spaţii verzi. Ca să vedeţi în
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incinta spitalului o parte îngrădită a unui privat, în altă zonă altă porţiune a unui
privat, cred că nu este normal ca acest spaţiu verde, să nu fie în întregime spaţiul
verde al Spitalului de Urgenţă. Deci asta este de fapt hotărârea comisiei noastre şi
s-a votat cu patru voturi ,,pentru” şi un vot ,,împotrivă”. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu domnilor consilieri şi
membrilor comisiei şi mai ales celor care şi-au asumat o poziţie pe acest subiect.
Vă rog, domnule manager, vis-a-vis de defrişările samavolnice de la spital.
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Eu zic că nu s-a făcut nici o defrişare în
incinta Spitalului judeţean. Copacii existenţi s-au curăţat pur şi simplu, luând
modelul celor de la primărie. Sigur că au fost printre ei şi câţiva arbori uscaţi care
au necesitat din motive de siguranţă pentru orice obiectiv de lângă, a necesitat
tăierea lor. Dar ceea ce vreau să vă mai spun este că acest proiect amplu care se
află la noi, vis-à-vis de parcări include şi replantarea a foarte, foarte, mulţi arbori în
locul celor tăiaţi. Deci practic procentul este înzecit mai mare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cum procentul este înzecit mai mare!? Adică
s-au tăiat 6 arbori şi plantaţi 60?
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Corect.
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Dacă îmi permiteţi.
♣ Dl BeneaDragoş, preşedinte: Atunci ca să-i răspundem domnului consilier
Mihăilă vă rog să pregătiţi un raport detaliat câţi arbori s-au tăiat şi câţi se
replantează până la data de... Că plantările vin acum în primăvară. Nu plantăm în
iulie.
♣ Dl Popa Adrian, manager SJU: Sigur că da.
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, eu
respect poziţia domnului Mihăilă pentru că este dreptul dânsului, au fost întradevăr
la intrare în spital, în apropierea pavilionului administrativ trei copaci, eu am zis că
sunt toaletaţi pentru că nu au fost tăiaţi din rădăcină. Au fost tăiate crengile
probabil că aşa cum se procedează în spaţiul verde de pe stradă am zis eu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt nişte raţiuni.
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Sigur că dânsul are o altă părere pe care eu o
respect, dar nu cred că trebuie să credeţi că acolo s-a făcut jaf. Din punctul meu de
vedere.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar o să răspundem scris ca să vedem ce a
însemnat acele defrişări ,,iresponsabile”, citez. Şi eu respect poziţia domnului
consilier Mihăilă, ce nu respect este că, fie şi dacă ne facem calcule ecologice,…
fie şi dacă ne facem calcule ecologice care sunt bineânţeles animate de bune
intenţii, nu trebuie să le facem pe spatele altora. Dacă le facem, le facem pe
domeniul nostru.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Am înţeles. Am să vin cu o mică completare
vis-a-vis de ceea ce a spus domnul manager. Nu au fost curăţate crengile uscate aşa
cum se sugerează de către domnul manager. Nu, nu, nu au fost pur şi simplu tăiaţi
copacii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, haideţi să nu facem…
Dumneavoastră sunteţi ecologistul din CJ! Domnul manager Popa vă dă sub
semnătură scrisă clar, câţi s-au smuls din rădăcină şi câţi se vor replanta.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnul manager Popa ne-a mai promis că
ne face un raport scris vis-a-vis de o situaţie mult mai gravă, dacă vă mai amintiţi,
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decesul celor doi tineri şi nici astăzi nu a venit după patru luni de zile! Deci, astea
cu rapoartele cu scrisul nu prea mă încântă. Chestiunea este…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, nu vă faceţi că nu ştiţi.
Când se termină cercetările de către instituţiile abilitate de lege o să vă spună şi
domnul Popa, dacă dumneavoastră nu o să aflaţi. Nu îl puneţi pe domnul Popa…
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Ăsta este alt subiect.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu, nu este alt subiect. Eu nu cred că un
consilier a solicitat în consiliul judeţean o informare şi nu a primit-o. Într-un timp
rezonabil.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Eu sunt cel care am solicitat şi nu am primit.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar domnul Popa nu poate să anticipeze sau
să se antepronunţe pe nişte cercetări care le efectuează instituţii ale statului. Şi asta
o ştiţi dumneavoastră foarte bine. Dar ne-aţi obişnuit cu poziţionările
dumneavoastră uşor neprincipiale ca să nu zic altfel. Deci o să vă răspundă scris ce
înseamnă defrişările…
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Deci insist pe faptul că ceea ce s-a întâmplat
cu acei arbori probabil că la anul se vor usca şi îi vom scoate cu totul şi o să
aducem şi poze dacă vreţi, o să avem şi specialişti…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Oricum important este că acolo, la Spitalul
judeţean, atât cât ne permite şantierul de la Spitalul municipal pe acele zone, unde
ne permite şi să ştiţi că se reglează nişte zone, unde este parcare este parcare, ce e
spaţiu verde, este spaţiu verde. Până acum câţiva ani era pământ, maşini trase pe
spaţiul verde, lumea cere parcări, chiar şi consilierii au cerut parcări, până una alta
acolo unde ne permite construcţia Spitalului municipal vom reglementa foarte clar
ce este spaţiu verde, ce e parcare şi eu cred că … nu vorbim acolo de hotel sau
alimentaţie publică sau alte instituţii de acest gen, dar cred că la Spitalul judeţean
este necesar un număr minim de parcări, să fim serioşi. Şi nu cred că salariaţii de la
Spitalul judeţean parchează acolo. Şi chiar şi salariaţii sunt medicii, au şi ei dreptul
la parcat maşina, nu? Nu în detrimentul spaţiilor verzi. Noi vă aşteptăm cu
propuneri concrete, domnule Mihăilă! O propunere concretă dacă vreţi o puteţi
face, o puteţi şi desena, vă dăm o ridicare topo…
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Stopaţi defrişările din Spitalul judeţean şi…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă dăm o ridicare topo a Spitalului Judeţean
de Urgenţă, să faceţi propuneri. Aici punem un gard, aici nu punem, aici facem,
aici nu facem parcare, cineva şi-a asumat totuşi aici nişte responsabilităţi şi sunt
destul de clare. Şi asta a făcut-o managerul, sigur şi cu susţinerea executivului şi a
consilierilor atunci când au aprobat sumele pentru investiţii acolo. Dar revin nu vă
faceţi calcule ecologice pe spatele altora! A proprietarilor mai bine zis. Dacă mai
sunt observaţii la acest proiect?
Nemafiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă cu 24 de voturi ,,pentru” şi 9 ,,abţineri”, respectiv domnii
consilieri Olteanu Petre Cezar, Griţcu Gabriel, Pîslaru Marius, Drăgănuţă
Constantin, Mihăilă Petrică, Stănică Marian Ovidiu, Bondor Silviu şi doamnele
consilier Mârtz Carmen şi Lucaş Mariana.
Domnul vicepreşedinte Năstasă Claudiu nu a participat la vot deoarece a
părăsit sala de şedinţă pe motive de sănătate.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul
de voturi. Asta este. Am să vă spun de ce am votat ,,pentru”. Unu. Pentru că
aprobăm doar evaluarea acestor terenuri şi doi măcar din respect pentru nişte
proprietari şi probabil că, dacă am fi fost în locul oricăruia dintre dânşii fiecare din
această sală ne-am fi comportat la fel. Adică am depus o cerere şi ne-am comportat
decent. Proiectul nu a trecut pentru că nu putem evalua ceva ce ar trebui să
achiziţionăm cu două treimi.
◄ Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.38/24.02.2014 privind aprobarea
contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei;
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 14 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea licenţelor
de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale unor operatori de transport rutier;
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 15 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea
Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean
pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr.187/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
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 16 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării
tarifelor pentru eliberarea Licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de
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transport public de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Bacău, stabilite
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.44/24.02.2014;
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 17 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 207F, Siretu - Şerbeşti,
km.11+500-14+100”;
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 18 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 243B, Fântânele - Praja Motoşeni, km.25+400 - 33+568”;
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 19 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.55 din 15.03.2013 privind implementarea
Proiectului “Ghiozdanul Şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a
învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 20 şi 21 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Dragoş
Benea îi dă cuvântul domnului inspector şef Oprişan Vasile pentru a prezenta
Raportul asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău în
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anul 2014 şi Planul strategic cuprinzând principalele obiective şi acţiuni ale
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2015;
♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef, IPJ Bacău: Domnule preşedinte,
doamnelor şi domnilor consilieri, cred că nu este cazul să prezint materialul în
totalitatea lui, este destul de amplu. Activitatea Poliţiei Judeţului Bacău a fost
prezentată în şedinţele de Consiliu judeţean, trimestrial, au fost şi unele observaţii
la timpul potrivit, acum vă aduc la cunoştinţă că până la sfârşitul anului în urma
evaluării activităţii, am stabilit că indicatorii de performanţă stabiliţi, au fost
îndepliniţi aproape în întregime. Câţiva indicatori pe care am să-i amintesc şi
anume prevenirea criminalităţii în domeniile din competenţa Inspectoratului
Judeţean de Poliţie, am desfăşurat mai multe proiecte în campaniile de prevenire
desfăşurate, s-au bucurat de aprecieri pozitive din partea conducerii unităţilor de
învăţământ, a părinţilor, a cetăţenilor în general, dar şi a autorităţilor locale, toate
acestea conducând la îmbunătăţirea imaginii inspectoratului. Infracţionalitatea
sesizată contra persoanei înregistrează o diminuare de 10,5% cu un minus de 857
de fapte, infracţiunile grave scad cu 15%, infracţionalitatea sesizată contra
patrimoniului înregistrează o diminuare de 8,5%, furturile sesizate au scăzut cu
4,8% iar tâlhăriile scad cu 28,7%. Ca urmare a măsurilor întreprinse pentru
asigurarea prezenţei şi vizibilităţii poliţistului în stradă, în anul 2014,
infracţionalitatea stradală a scăzut cu 20,1% faţă de anul 2013 atât în mediul urban,
deci cu minus 15,9% şi mai ales în mediul rural cu un minus de 49,5%, trendul
acestora fiind descendent. Pe linie de poliţie rutieră principalele cauze generatoare
de accidente grave au fost traversările neregulamentare ale străzii de către pietoni,
înregistrându-se 85 de accidente grave. Viteza excesivă sau neadaptarea la
condiţiile de drum înregistrând 42 de accidente, iar la neacordarea priorităţii de
trecere s-au înregistrat 34 de accidente grave. Deci indicatorul acesta nu a putut fi
realizat cu toate eforturile depuse de noi. În anul 2014 s-au înregistrat un plus de 6
accidente grave, plus 16 persoane decedate şi un minus de 7 răniţi grav, faţă de
anul 2013. În continuare se depun eforturi pentru diminuarea numărului
accidentelor de circulaţie. De asemenea privind creşterea nivelului de încredere a
populaţiei în poliţie, implementarea măsurilor stabilite a avut efectul scontat şi
şi-au atins scopul pentru care au fost elaborate. Activităţile vor continua conform
termenelor şi responsabilităţilor stabilite şi în anul 2015. De asemenea la material
mai aveţi anexată o schiţă şi după cum se vede la nivelul Inspectoratului Judeţean
de Poliţie sunt 85 de posturi de poliţie, organizate în 8 secţii de poliţie care sunt
arondate poliţiilor municipale şi orăşeneşti de la nivelul judeţului. Deci secţiile
sunt de asemenea prezentate cu plusuri şi minusuri. După cum vă spuneam pe
parcursul anului 2014 am dat dovadă de transparenţă, au fost prezentate zilnic
principalele activităţi iar dumneavoastră cunoaşteţi activitatea noastră mai mult sau
mai puţin dar din cele prezentate de noi atât de mine personal cât şi de media la
nivelul judeţului, aţi luat act de activitatea poliţiei judeţului. Apreciez activitatea
ATOP-ului care a fost destul de importantă la nivelul judeţului, unde ne-am
deplasat toţi membri ATOP, în majoritatea secţiilor de poliţie rurală, unde am avut
întâlniri cu autorităţile locale, cu primari, cu conducerea unităţilor de învăţământ,
cu unităţile sanitare şi cu toţi cei care coordonează activitatea în mediul rural. De
asemenea putem aprecia că activitatea poliţiei este foarte bună având în vedere
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indicatorii pe care i-am realizat în 2014. În continuare dacă îmi permiteţi să prezint
principalele obiective stabilite pentru anul 2015. Primul obiectiv este creşterea
gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei şi
protejarea patrimoniului. Avem mai multe acţiuni, după cum este prezentat şi în
material, indicatori de performanţă, am stabilit principalii indicatori privind
dezvoltarea unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii şi
promovarea rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului, în asigurarea climatului de
ordine şi siguranţă publică unde avem 7 indicatori de performanţă. Pentru
combaterea şi menţinerea sub control a infracţiunilor stradale la fel avem 6
indicatori de performanţă, pentru combaterea şi menţinerea sub control a
infracţiunilor contra persoanei. O altă acţiune, avem eficientizarea activităţii de
combatere a infracţiunilor contra persoanei a patrimoniului, precum şi la regimul
armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase. Cel de al doilea obiectiv este
creşterea gradului de siguranţă rutieră pentru cetăţeni. Aici ne-am propus ca
acţiuni, menţinerea unui trend descendent al accidentelor de circulaţie şi crearea
unui climat de siguranţă participanţilor la traficul rutier prin prezenţa activă a
poliţiei în stradă şi creşterea de siguranţă rutieră. La fel avem indicatori de
performanţă stabiliţi, unde îi urmărim şi îi monitorizăm în permanenţă. Altă acţiune
este intensificarea activităţilor preventive pentru conştientizarea opiniei publice
asupra dinamicii şi consecinţelor accidentelor rutiere unde vom pune mare accent
pe activităţile educative care se vor desfăşura la nivelul judeţului Bacău, pentru a
reuşi să diminuăm accidentele de circulaţie în anul 2015 şi nu numai accidente ci şi
consecinţele acestora. Un al treilea obiectiv este asigurarea resurselor umane, a
mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi
menţinerii capacităţii operaţionale a inspectoratului. Şi aici avem acţiuni privind
dezvoltarea şi implementarea unui management performant al resursei umane,
stabilirea unui raport optim între resursele umane, materiale şi financiare alocate,
volumul şi complexitatea activităţii şi rezultatele aşteptate, asigurarea unei
infrastructuri, a capacităţilor logistice şi de comunicaţii şi tehnologia informaţiei
adaptate conceptual, structural şi acţional, cu dimensiunile, specificul şi atribuţiile
instituţiilor, dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor nerambursabile, în
corelare cu obiectivele strategice ale instituţiilor, mai avem acţiuni privind întărirea
structurilor de ordine şi siguranţă publică în aplicarea legii, precum şi analizarea şi
îmbunătăţirea cadrului legislativ şi implementarea noilor coduri penal şi cel de
procedură penală. Acestea sunt obiectivele propuse, activitatea poliţiei a fost
prezentată aşa cum am prezentat anterior iar, în anul 2015 ne-am propus pentru
întărirea activităţilor de performanţă, ca în cadrul aceleaşi activităţi să continuăm
deplasările în mediul rural, să luăm legătura cu cetăţenii pentru a cunoaşte cât mai
exact problemele cu care se confruntă. Dacă sunt întrebări vă stau la dispoziţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim domnului inspector şef, dacă sunt
intervenţii?
♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Domnule inspector şef, nu am înţeles eu şi
dacă nu am înţeles, o să aveţi amabilitatea să-mi spuneţi, pe punct, nu punctual. Pe
punct. Cum a fost criminalitatea şi câte crime au fost cu autori cunoscuţi şi
necunoscuţi pe anul trecut?
♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef, IPJ Bacău: Da. Eu vă pot spune că
infracţionalitatea gravă a scăzut la nivelul judeţului Bacău şi avem şi în material
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aici pe undeva un minim de 12 infracţiuni care sunt infracţiuni grave şi aici vorbim
de omoruri, tentativă de omor, lovituri cauzatoare de moarte şi viol. Aceste genuri
de infracţiuni sunt incluse în infracţiuni grave. În ceea ce priveşte omorurile la
nivelul judeţului Bacău, să ştiţi că nu ştiu dacă autoritatea teritorială de ordine
publică analizează omorurile. Omorurile cum ar fi acelea stradale, dar la nivelul
judeţului Bacău, nu avem omoruri rămase cu autori necunoscuţi. Am avut vineri în
Letea Veche o tentativă de omor, s-a identificat autorul, cunoaştem problema, am
intervenit… Din punctul nostru de vedere nu înregistrăm o creştere deosebită dar,
putem spune că cele mai multe infracţiuni de omor se comit în mediul intrafamilial ca urmare a unor conflicte spontane pe fondul consumului de alcool. Dar
noi facem tot ceea ce este posibil, avem în evidenţă acele familii care ne fac
probleme, dar în mediul familial este foarte greu de controlat ceea ce se întâmplă şi
cunoaşteţi foarte bine şi din mass-media, că toate infracţiunile grave au fost larg
mediatizate şi prea puţin putem noi interveni într-o familie când au fost situaţii de
genul că pe fondul consumului de alcool concubinul şi-a omorât concubina, sau
fratele şi-a injunghiat cumnatul, sau nepotul, deci conflicte spontane de cele mai
multe ori. Dar în mediul stradal nu am avut infracţiuni grave cu un mod de operare
deosebit care să rămână cu autori necunoscuţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumim domnului inspector pentru
prezentare şi pentru activitatea inspectoratului, care cred că are câteva aspecte
extrem de pozitive pe care dânsul le-a subliniat nu foarte apăsat, iar faptul că au
scăzut anumite tipuri de infracţiuni nu este un lucru de trecut cu vederea şi nu este
un lucru în măsură să ne întristeze. Ba dimpotrivă.
Nemafiind observaţii, se supune aprobării Planul Strategic al Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Bacău şi se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă prezint şi rezultatul votului a procedurii
de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la S.C. PARC INDUSTRIAL
HIT S.R.L. Hemeiuş;
Domnul Floroiu Ionel a întrunit 27 de voturi ,,pentru”
Doamna Bogea Angela 25 de voturi ,,pentru’’
Doamna Mitrea Gabriela 25 de voturi ,,pentru’’.
Se trece la punctul Diverse al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
îi dă cuvântul domnului Marian Dămoc de la Asociaţia Romanian Youth
Movement for Democracy.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Preşedintele acestei asociaţii
nonguvernamentale şi-a exprimat dorinţa de a avea o înscriere la cuvânt la prima
şedinţă ordinară sau extraordinară din acest an a Consiliului judeţean. Cu siguranţă
sunt câteva aspecte pe care dânsul le-a sesizat şi care vor îmbunătăţi activitatea
Consiliului judeţean şi a consilierilor judeţeni. Vă rog să-l ascultaţi cu atenţie.
♣ Dl Dămoc Marian, preşedinte al Asociaţiei Romanian Youth Movement for
Democracy: Mulţumesc, bună ziua. Aşadar numele meu este Marian Dămoc şi sunt
preşedintele asociaţiei nonguvernamentale Romanian Youth Movement for
Democracy. Noi suntem o organizaţie de tineret şi activăm în domeniul
democraţiei în mod special, având în ultima perioadă activităţi axate mai mult pe
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transparenţa instituţiilor publice, în special a Consiliului local, a Consiliului
Judeţean Bacău şi a parlamentarilor aleşi în acest judeţ. Astăzi am cerut să iau
cuvântul şi vă mulţumesc pentru această oportunitate, pentru că în ultima
săptămână am dezvoltat alături de urmăritorii platformei noastre bacaulactiv.ro
câteva recomandări sau observaţii pentru instituţia consiliului judeţean şi pentru
consiliul local, legat de transparenţa activităţii dumneavoastră. Aţi găsit fiecare
dintre dumneavoastră în faţă un pachet de documente în care vă prezentăm pe
capitole câteva observaţii pe care noi le considerăm potrivite pentru a fi mai
transparenţi, pentru a fi mai aproape de cetăţenii băcăuani. Le voi lua pe rând şi le
voi explica în cazul în care nu sunt foarte clare, aşadar în prima parte organizarea
şedinţelor Consiliului judeţean. Aici am dori să avem publicate aşa cum prevede
legea cu 30 de zile lucrătoare înainte de fiecare şedinţă link-urile la toate proiectele
de hotărâre care urmează a fi dezbătute. În acest moment sunt publicate pe site
doar titlurile lor, nefiind disponibile şi informaţiile privitoare la ce conţin ele
efectiv. Următorul punct se referă la anunţul de convocare a fiecărei şedinţă care
credem noi că ar fi indicat să fie publicat inclusiv pe prima pagină a site-ului
Consiliului judeţean şi nu doar la secţiunea noutăţi pe site cum este în acest
moment. Pentru un vizitator nou să spunem, nu este accesibilă această informaţie.
Noi pentru că ne ocupăm cu asta, ştim unde să căutăm dar, pentru cineva care ar
trece să zicem periodic pe site ar fi un impediment. În al treilea rând procesul
verbal al şedinţelor să fie publicat pe site în termenul prevăzut de lege, respectiv 3
zile de la încheierea şedinţei. Ţin să vă spun că în acest moment pe site-ul
dumneavoastră nu a fost publicat procesul verbal al şedinţei de pe 29 ianuarie iar,
noi am verificat site-ul pe 22 februarie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să vă spun eu ce ar fi trebuit să vă spună
direcţia juridică şi secretarul judeţului care răspunde de aceste prevederi ale legii,
privind organizarea şedinţelor. Conform legii, după trei zile de la aprobarea lui de
către consiliul judeţean, adică astăzi începând de astăzi, numărăm trei zile. Pentru
că astăzi a fost aprobat procesul verbal al şedinţei din 29 ianuarie.
♣ Dl Dămoc Marian, preşedinte al Asociaţiei Romanian Youth Movement
for Democracy: Am înţeles. Ok. În al patrulea rând parteneriatul pentru o
guvernare deschisă facem apel la acest document este un document semnat de
Guvernul României din anul 2011 care prevede ca până la finalul anului trecut deci
până la finalul anului 2014 toate documentele în special bugetul, procesele verbale
ale şedinţelor să fie publicate pe site-urile instituţiilor în format deschis asta
însemnând în word sau în excel fapt care ar permite analiza acestora mult mai uşor.
Noi facem apel la dumneavoastră în special la buget, dar şi la celelalte documente,
după cum spuneam să fie publicate într-un program care să permită analiza
acestora. Se întâmplă la alte consilii judeţene din ţară, noi am apelat la Cluj de
exemplu şi la Iaşi, ele sunt disponibile, iar la Bacău nu ni s-a pus la dispoziţie nici
la consiliul local, nici la consiliul judeţean…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ele sunt puse în format PDF…
♣ Dl Dămoc Marian, preşedinte al Asociaţiei Romanian Youth Movement
for Democracy: Da, practic noi trebuie să le luăm, să le punem în excel... Dacă neaţi pune la dispoziţie ar uşura foarte mult munca noastră şi cred că nu este un efort
foarte mare. Cred că deja le aveţi într-un format.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar atenţie, să nu se înţeleagă că ele sunt
secrete. Sunt în format pdf.
♣ Dl Dămoc Marian, preşedinte al Asociaţiei Romanian Youth Movement
for Democracy: Da. Ele sunt publice, tocmai de asta spuneam că dacă sunt publice,
să le facem într-un format accesibil.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trecem de la etapa pdf la word-excel.
♣ Dl Dămoc Marian, preşedinte al Asociaţiei Romanian Youth Movement
for Democracy: De asemenea, dacă astăzi am reuşit să iau cuvântul, totuşi am
observat că nu este descrisă o procedură de înscriere a cetăţenilor la luarea
cuvântului în şedinţă şi cred că ar fi benefică introducerea unei asemenea proceduri
în regulamentul de organizare şi funcţionare. Cu 30 de minute înainte de fiecare
şedinţă sau 15 minute, în funcţie de cum consideraţi, că ar fi benefic şi ar acorda
posibilitatea cetăţenilor de a se exprima în faţa dumneavoastră, de a atrage atenţia
eu ştiu cu privire la diverse subiecte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci este o propunere pentru regulament,
care a fost elaborat de o comisie din Consiliul judeţean, compusă din consilieri
judeţeni. Mai departe. Mulţumim.
♣ Dl Dămoc Marian, preşedinte al Asociaţiei Romanian Youth Movement
for Democracy: De asemenea, tot legat de organizarea şedinţelor, cititorii ne-au
transmis o idee pe care au observat-o la alte instituţii din ţară, respectiv
transmiterea acestora în direct pe internet, lucru care nu este deloc nici scump, nici
complicat, presupune doar un canal de youtube sau chiar direct pe site. Cu un ITist cât de cât bun, s-ar putea face fără probleme. Oamenii ar putea urmări de la
serviciu dacă sunt interesaţi, pentru că oricum ora la care se desfăşoară 10,00 sau
11,00 dimineaţă de regulă oamenii sunt la muncă, nu pot participa şi cred că ar
uşura oarecum accesul acestora la informaţiile care se discută şi de ce nu să fie
direct interesaţi de ce se întâmplă aici. În al doilea rând m-am interesat de
activitatea consilierilor judeţeni unii dintre dumneavoastră aţi participat la şedinţa
noastră din luna decembrie, aleşii băcăuani la raport, în care am prezentat câteva
concluzii ale activităţii dumneavoastră, a consilierilor locali şi a parlamentarilor şi
atunci am prezentat câteva sugestii, dar profit de această ocazie să mai aduc încă o
dată la cunoştinţa dumneavoastră în primul rând toate documentele pe care le
publicaţi dumneavoastră, respectiv declaraţii de avere, de interese, rapoarte de
activitate, CV-uri, să fie de asemenea în formatul acela deschis, excel sau word din
nou în conformitate cu parteneriatul pentru o guvernare deschisă, în aceste
probleme sunt în pdf-uri scanate de multe ori sunt greu de înţeles. În cadrul
şedinţei din decembrie noi am propus şi un model al raportului de activitate al
consilierilor judeţeni şi locali pe care îl aveţi anexat la documentele din faţa
dumneavoastră. Vă las să-l analizaţi şi dacă aveţi observaţii după ce îmi termin
expunerea putem să discutăm. Într-o pagină separată al word site-ului consiliului
judeţean ne-am gândit că ar fi foarte utile următoarele informaţii să fie prezentate
în clar datele de contact ale fiecărui consilier judeţean, orele de audienţă şi locaţia
acestora, audienţele pe care le-aţi avut şi rezultatele acestora, rapoartele de
activitate în format deschis. În al treilea rând avem câteva observaţii legate de
adoptarea bugetului consiliului judeţean şi anume ne-am dori ca acesta să fie
întotdeauna adoptat după o dezbatere publică reală, deci prin dezbatere publică
înţelegând întâlnirile dumneavoastră şi cetăţenii, nu doar posibilitatea de a trimite
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în scris observaţii către registratura consiliului judeţean ci chiar să ne întânlim şi să
prezentaţi în primă fază planurile, să primiţi observaţii în acelaşi timp nu doar în
scris ulterior şi după aceea să-l supuneţi votului. Prin dezbatere publică înţeleg,
chiar dacă dumneavoastră aţi respectat cele 5 zile credem că nu e chiar dezbaterea
publică ideală. Ar trebui să mergem în viitor mai aproape de cetăţeni şi să facem
acest contact între dumneavoastră şi ei. De asemenea după cum vă spuneam să fie
publicat în format deschis excel pe site-ul dumneavoastră. Acestea au fost
observaţiile noastre, dacă aveţi întrebări le aştept, vă mulţumesc foarte mult.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am eu o scurtă precizare, mai mult este un
audit din punct de vedere al transparenţei, sunt propuneri formulate de această
asociaţie, aţi auzit şi câteva cuvinte cheie: credem noi, propunem noi, nu neapărat
din punct de vedere legal pentru că peste tot (am citit şi eu acest material), nicăieri
nici la cei care organizează şedinţele de consiliul judeţean, nici la consilierii
judeţeni nu s-au descoperit încălcări ale legii prin omisiune sau… deci de bază şi
pentru cei care organizează şedinţele de consiliul judeţean şi pentru consilierii
judeţeni sunt prevederi legale. Sigur că acum dumneavoastră veniţi cu nişte
propuneri, unele bune care vor spori transparenţa instituţiei şi consilierilor judeţeni,
altele sunt de discutat. Eu am să rog ca pe secţiunea „activitatea consilierilor
judeţeni” comisia care a lucrat la ROF-ul consiliului judeţean să se întrunescă şi să
vadă ce este bun să preluăm şi să adoptăm ce nu este neapărat nevoie şi să
explicăm de ce nu. Deci aici am să am rugămintea către comisie, comisia care s-a
ocupat cu ROF-ul (şi ştiu că era şi domnul Ichim în acea comisie), iar direcţia
juridică şi secretarul judeţului să aibă o analiză pe aceste propuneri şi un răspuns
clar în scris vis-a-vis de aceste propuneri pe care le adoptăm pe care le însuşim şi
care nu pot fi din varii motive.
♣ Dl Dămoc Marian, preşedinte al Asociaţiei Romanian Youth Movement
for Democracy: Mulţumesc. Îmi puteţi da un termen în care vom primi un răspuns?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Maxim şedinţa viitoare a consiliului
judeţean.
♣ Dl Dămoc Marian, preşedinte al Asociaţiei Romanian Youth Movement
for Democracy: Ok.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu mi se par nişte lucruri de nediscutat într-o
lună. Deci până la următoarea şedinţă de consiliul judeţean consilierii de la comisia
care a iniţiat Regulamentul de organizare şi funcţionare vor analiza aceste
propuneri, la fel şi direcţia juridică după care dăm răspuns şi în scris şi în plenul
CJ-ului.
Dacă mai aveţi intervenţii la punctul Diverse?
♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, de
fapt intervenţia mea este o declaraţie politică care conform regulamentului ar fi
trebuit să o fac în preambulul şedinţei, dar am zis că fiind la final, vom pleca acasă
cu mesajul. Poate, mesajul poate fi uitat mai greu. Se numeşte apel pentru
salvarea Oneştiului: „Datorită situaţiei financiare a RAFO, acţionarii îl
împuternicesc pe directorul general RAFO SA să înceapă procedura de desfacere
(vânzare) a activelor şi utilajelor aferente ale companiei. Preţul de vânzare a
activelor şi a utilajelor se va stabili în baza preţurilor utilajelor pe piaţa secondhand (utilaje folosite), dar nu poate fi mai mic decât preţul fierului vechi pe piaţa
locală românească în ziua semnării contractelor de vânzare-cumpărare a
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utilajelor“. Iată cum arată sec un comunicat al companiei transmis Bursei de
Valori Bucuresti şi care, fără a fi iniţiat iţi spune că acesta este sfârşitul unei
activităţi productive. Ştirea a creat emoţie nu doar în comunitatea oneşteană ci
chiar la nivelul întregii ţări care brusc îşi aducea aminte ca în Oneşti a fost
cândva o mare platformă industrială care producea de la cele mai banale produse
chimice până la compuşi de înaltă sinteză. O platformă industrială în care îşi
aveau locul de muncă peste 25.000 de salariaţi de pe întreaga Vale a Trotuşului şi
de care depindea traiul a sute de mii de locuitori ai zonei. Dar unde sunt miile de
specialişti de înaltă calificare ai Oneştiului? Pe platformele de extracţie a
petrolului din Marea Nordului sau Golful Piersic, în rafinăriile petroliere din
lumea largă, în sute de combinate chimice, termocentrale sau uzine de utilaj
chimic de oriunde, acolo unde se pune preţ pe industrie pe plus valoarea dată de
creearea de bunuri. Oneştiul în cei 25 de ani de la revoluţie s-a împuţinat până la
înjumatăţire, având o populaţie îmbătrânită şi sărăcită din care acum doar 1200
de oameni mai lucrează pe fosta platformă industrială. Pentru stoparea
procesului de sărăcire şi migrare a populaţiei exista o singura soluţie - crearea
de locuri de muncă. Privit din afară poate părea inexplicabil ca în Oneşti, deşi
dispune de multe atuuri care să trezească interesul investitorilor, infrastructură
industrială, acces la drum european, facilitaţi de şcolarizare a forţei de muncă,
forţă de muncă calificată, nu a apărut nici o investiţie serioasă care să valorifice
resursele locale. Din păcate Oneştiul nu a beneficiat şi nu beneficiază de o
administraţie preocupată de crearea unui climat şi a unei infrastructuri propice
investiţiilor şi implicit a noi locuri de muncă. Stiu, veţi spune că autorităţile
administraţiei locale crează prea puţine locuri de muncă în mod direct, dar stă în
puterea lor să creeze climatul şi condiţiile care să-i determine pe investitori să
investească şi astfel să creeze noi locuri de muncă. În mod fericit judeţul nostru
are o experienţă de succes în ceea ce priveşte infrastructura pentru investiţii şi
creare de locuri de muncă şi aici mă refer la Parcul Industrial HIT Bacău, la
Centrul de Afaceri şi la Incubatorul de Afaceri. Cred că a venit momentul ca
această experienţă să fie diseminată în teritoriu şi de aceea fac un apel către
Consiliul Judeţean să vină alături de comunitatea oneşteană pentru a realiza în
comun un proiect îndelung cerut şi aşteptat de aceştia, un Parc Industrial.
Edificarea unui parc industrial la Oneşti ar putea să însemne momentul renaşterii
acestuia şi a întregii Văi a Trotuşului. Veţi spune poate că nu sunt bani suficienţi
pentru toate necesităţile judeţului şi vă dau dreptate, dar trebuie să găsim resurse
şi pentru astfel de proiecte vitale pentru dăinuirea comunităţilor noastre. De altfel
în viziunea mea, suportul financiar al judeţului trebuie să fie simbolic pentru că
beneficiile majore ale participării administraţiei judeţene sunt expertiza în
domeniu şi prestigiul pe care îl conferă un astfel de partener. Ştiu că situaţia
Oneştiului nu este singulară şi ca multe alte comunităţi sunt în situaţii similare sau
chiar mai grave, dar din 16 noiembrie am aflat că românii nu se asteaptă la
lucruri spectaculoase făcute peste noapte ci vor să facem o Românie normală pas
cu pas. Prin demersul meu vă cer să facem un prim pas. Dacă nu vom acţiona
pentru a opri acasă pe băcăuani prin creearea de locuri de muncă, atunci,
aeroportul în loc să fie unul din argumentele atragerii de investiţii în judeţul
nostru, va servi doar pentru ca părinţii să-şi vadă copii şi nepoţii care trăiesc şi
muncesc pe alte meleaguri. Mulţumesc.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Am luat la cunoştinţă,
Consiliul judeţean o să urmărească fonduri europene pe 2014-2020 spre ce zone se
vor îndrepta şi dacă vom fi eligibili acolo în asociere cu diverse consilii locale
pentru asemenea investiţie, atunci poate vom discuta mai concret.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Am să-l rog pe domnul vicepreşedinte Floroiu
să fixeze întâlnirea pentru a discuta ROF-ul.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da, o să vă sun domnule consilier, după
ce am un punct de vedere al Direcţiei juridice.
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Domnule preşedinte, doresc să fac o
propunere pentru colegii consilieri. Astăzi am ales alături de noi, deci am investit
în funcţia de consilier, pe doamna profesoară Lucaş Mariana şi pe doamna doctor
Ţaga Aurelia. Doamna Lucaş va face parte aşa cum este stabilit, din comisia de
sănătate şi doamna doctor Ţaga din comisia de buget. Discutând cu cele două
colege, sunt de acord ca să facă schimb, în aşa fel încât doamna doctor Ţaga să
facă parte din comisia de sănătate cum este firesc şi doamna profesor Lucaş să facă
parte din comisia de buget. De aceea, propun plenului, dacă sunteţi de acord,
această propunere.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Supunem aprobării modificările propuse
de doamna consilier Marchiş.
Se supune la vot propunerea doamnei consilier Marchiş Ana şi se aprobă în
unanimitate .
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt intervenţii?
◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de
23.02.2015, pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit,
consilier Nicoleta Ciulină
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