CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 22 decembrie 2010, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare prin Dispoziţia nr.360 din 20.12.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 32, absentând motivat domnul
consilier Ichim Mihai, domnul consilier Ochenatu Eugen, domnul consilier Şapcă Nicu,
domnişoara consilier Stan Nadia şi doamna consilier Biri Daniela.
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, probabil la ultima şedinţă ordinară sau extraordinară de consiliu
judeţean din acest an. Este o şedinţă extraordinară cauzată în special de punctele 3 şi 4,
cele care vizează sistemul integrat de management al deşeurilor din judeţul Bacău o
aplicaţie care peste două zile va fi finalizată şi în intervalul 28-30 decembrie va fi depusă la
Ministerul Mediului pentru a pleca spre aprobare la Comisia Europeană de la Bruxelles.
Este o şedinţă anticipată încă din data de 13 decembrie, între timp a mai mai apărut şi
necazul de ieri de pe strada Martir Horia astăzi avem la proiectul privind rectificarea
bugetului consiliului judeţean, un articol care vizează ajutorarea familiilor afectate de
nefericitul eveniment produs ieri în municipiul Bacău. Dar v-aş propune să intrăm în
ordinea de zi şi vom discuta despre fiecare în parte la momentul potrivit. Deci ordinea de zi
este compusă din următoarele puncte:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 13 decembrie 2010.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Consiliul Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici, a Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a
cofinanţării proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în
Judeţul Bacău”;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentului de poziţie privind modul de
implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în
judeţul Bacău”;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău pe anul 2010;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
6. Proiect de hotărâre privind avizarea propunerilor Normelor de venit pentru anul
2011, pentru contribuabilii autorizaţi şi care realizează venituri din activităţi
independente şi îşi desfăşoară activitatea singuri într-un punct fix sau ambulant;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap Bacău;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
Punctul 7 este propus pentru a fi retras de pe ordinea de zi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul extindere reţea canalizare municipiul Oneşti, judeţul Bacău în cartierele
Buhoci, 6 Martie şi Cuciur;
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
9. Diverse.
- Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaţi la obiectivul Consolidare şi modernizare Centru pentru acţiuni de
salvare şi prevenire a dezastrelor, Corp A, B,- Clădirea fostei Biblioteci judeţene Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
- Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind modificarea art.8, alin (3) din Anexa 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.141/2008 privind Proiectul „Ghiozdanul
şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi şcolar clasele
1-VIII din mediul rural şi şcolile de Artă şi Meserii din judeţul Bacău
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
Înainte de a vă întreba dacă sunt obiecţiuni la ordinea de zi l-aş ruga pe domnul director
Braşoveanu să vă explice de ce punctul 7 era valabil acum două zile şi astăzi nu mai este !
♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC: Mulţumesc domnule preşedinte. Ieri am
discutat la Autoritatea Naţională pentru Persoanele Adulte cu Handicap, probleme legate
de o chestiune de comisie, nu legată efectiv de acest punct şi am aflat că acum se lucrează
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la un proiect de hotărâre de modificare a comisiei de evaluare a persoanei adulte cu
handicap. În foarte scurt timp va apărea o Hotărâre de Guvern şi atunci am considerat că
nu are rost să intrăm astăzi şi luna viitoare să mai venim cu o altă propunere de modificare.
Să aşteptăm Hotărârea de Guvern. Asta este motivarea.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi cu scoaterea punctului 7 şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 13 decembrie 2010 şi se dă cuvântul doamnei secretar Brumă
Elena Cătălina.
♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42
alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre
aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus
menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 13 decembrie 2010.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind. aprobarea încheierii unui Protocol de
colaborare între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Consiliul Judeţean Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Totuşi hotărârea are un minus în sensul că nu înţeleg
de ce forma prezentată de minister nu este ataşată! Domnul Dociu? Este ataşată forma? Nu
cred. Este un preambul. Deci Ministerul a venit cu o propunere de colaborare care este
mult mai amplă dar şi mult mai confuză din punctul meu de vedere. Din tot ce a propus
ministerul vă propun a reţine doar câteva articole. Sigur absenţa propunerii ministerului
aduce o dificultate asupra discutării acestui punct. În principiu cred că nu este nimeni
împotrivă la cele trei articole discutate aici. Având în vedere că totuşi forma ministerului
nu este prezentată şi este o greşeală a executivului am să vă propun să amânăm acest
proiect pentru că nu este corect să vă propun o variantă diferită faţă de cea a ministerului.
Mi-ar fi fost mai uşor să vă argumentez poziţia Consiliului judeţean dacă aveam în faţă şi
restul documentaţiei avansate de Ministerul Transportului. Este un exces de zel pe care nu
îl înţeleg al aparatului executiv. Dar în fine. Dacă aveţi obiecţiuni? Dacă există comentarii?
3

Repet materialul nu este complet şi am să vă propun să amânăm şi acest proiect. Nu fără a
trece cu vederea faptul că centura ocolitoare a municipiului Bacău este prinsă în programul
de licitaţie al Ministerului Transportului şi acest lucru trebuie apreciat, un obiectiv pe care
municipiul Bacău şi-l doreşte legitim zic eu, este prins în programul anunţat de ministru
transportului doamna Buagiu încă din data de 5 decembrie pentru licitaţie. Sper ca
procedurile de licitaţie să permită demararea lucrărilor în anul 2011. Oricum felicitări
pentru această reparaţie făcută de Ministerul Transporturilor. Dacă nu putem discuta în
cunoştinţă de cauză acest punct, trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi
a cofinanţării proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul
Bacău”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest punct, de fapt punctele 3 şi 4 sunt cele mai
importante proiecte din ordinea de zi. Am să dau citire din expunerea de motive. Sunt
căteva valori pentru taxa de salubrizare, stabilită pentru populaţie pe intervalul de timp
2010-2032 şi pentru mediul urban şi pentru mediul rural şi pentru agenţii economici.
Aceste tarife au fost, zic eu, foarte bine calculate de societatea de consultanţă care a
realizat acest studiu şi ţine cont şi de gradul de suportabilitate al populaţiei atât cei din
mediul urban cât şi cei din mediul rural, dar ia în calcul şi ca sistemul să se autofinanţeze,
să fie sustenabil, să nu fie în permanenţă subvenţionat sau alimentat de la bugetele
consiliilor locale sau a Consiliului judeţean.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat.
♣ D-na Marcu Viorica, consilier : Eu votez şi colegii mei vor vota cu siguranţă cele
două proiecte de hotărâre legate de sistemul integrat de management al deşeurilor solide,
dar voiam să fac următoarea precizare: vis-a-vis de prezentarea dumneavoastră şi de
susţinerea colectării şi transportul deşeurilor de la populaţie, de către populaţie să nu fie
subvenţionat. Documentul de poziţie şi cele două proiecte au fost semnate şi de unităţile
administrativ teritoriale de consiliile locale din teritoriu, dar vreau să fac precizarea că
astăzi în marea majoritate a localităţilor, colectarea este susţinută de consiliul local. Deci
nu există principiu, « poluatorul plăteşte ». Chiar dacă evoluţia taxei de salubrizare pe plaja
de timp 2010- 2032, nu are o evoluţie spectaculoasă, pentru mediul urban de la 5,43 iar în
2032, la 13,83 grevează foarte mult pe agenţii economici. Acolo taxa de salubrizare are o
evoluţie mai spectaculoasă. Dar astăzi ne aflăm în situaţia de a susţine sistemul de
colectare şi de a plăti operatorii din bugetele locale. Ceea ce nu este corect. Nu ştiu cât
primarii sau consiliile locale din teritoriu, realizează că prin semnarea acestor documente,
prin luarea acestor hotărâri şi bineînţeles că sistemul de decontare va fi altul, cu noul
operator vor putea să mai susţină din bugetele locale acest serviciu. Deci trebuie foarte
mare atenţie atât noi Consiliul judeţean, dar şi consiliile locale din teritoriu să marşeze pe
4

această chestiune pentru că nu este corect ca din bugetetele locale, din banii publici să
susţii un serviciu public făcut strict către populaţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este corect ceea ce a spus doamna Marcu, dar ştiţi că
realitatea din teren mai ales în mediul rural este cu totul alta, de asta am insistat pe un
component şi am accentuat când am citit câteva din obiectivele acestui proiect, pe
campania de informare şi conştientizarea populaţiei. Este evident că este dificil să explici
la ţară de ce trebuie să se plătească gunoiul produs atâta timp cât acest lucru nu s-a
întâmplat niciodată practic, în mediul rural. Este clar că acest document de poziţie şi acest
plan anual de evoluţie a tarifelor şi a taxelor este acceptat de marea majoritate a consiliilor
locale sunt şedinţe şi astăzi şi mâine, dar este acceptat cu încrâncenare şi cu scrâşnete. Dar
asta este. Este o cerinţă a Uniunii Europene cu care am fost de acord şi pe care trebuie să o
respectăm. Dacă ratăm acest moment de a atrage aceşti 32 de milioane de euro de la
Uniunea Europeană şi de la Guvernul României, nu-mi dau seama de unde am putea
suporta aceste investiţii, pe care trebuie să le facem. Trebuie să conştientizăm că trebuie să
le facem. Dar informaţiile care vin din teritoriu sunt, că aproape toate consiliile au aprobat
până astăzi documentele necesare, astfel încât deşi la începutul lunii eram pesimist vis-àvis de soarta acestui proiect în intervalul 28-30 decembrie repet, sper să depunem şi această
aplicaţie după aceea pe apă uzată.
Şi fac trecerea la următorul punct punctul 4: aprobarea Documentului de poziţie
privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al
deşeurilor solide în judeţul Bacău”. Pentru că tot despre asta vorbim. Sunt câteva obligaţii
şi ale Consiliului judeţean şi ale Consiliului Local Bacău şi ale consiliilor locale, nu am
accentuat niciodată dar este important să amintesc că, Consiliul Local Bacău a pus la
dispoziţie celula unu pentru tot judeţul Bacău şi este o dovadă importantă de colaborare
între Consiliul judeţean şi Consiliul Local Bacău. Fără acest obiectiv pus la dispoziţia
judeţului, judeţul Bacău ar fi făcut faţă cu greu cerinţelor pe problemele de mediu care la
anul vor fi taxate la sânge de gărzile de mediu din toate judeţele de pe teritoriul României.
Cred că primarii din judeţul Bacău din acest punct de vedere nu vor avea de plătit amenzi.
Dacă sunt observaţii şi la punctual 4? Este un document de poziţie la care s-a lucrat
foarte mult şi cu cei de la Consiliul judeţean şi cu cei de la Consiliul Local şi cu cei de la
firma de consultanţă. Dacă aveţi observaţii şi la acest proiect, pentru că vreau să le supun
aprobării în bloc.
Nemaifiind observaţii, se supun aprobării proiectele de hotărâre de la punctele 3 şi 4 în
forma prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2010.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind avizarea propunerilor Normelor de
venit pentru anul 2011, pentru contribuabilii autorizaţi şi care realizează venituri din
activităţi independente şi îşi desfăşoară activitatea singuri într-un punct fix sau ambulant.
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.
Punctul 7 a fost retras de pe ordinea de zi.
◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul extindere reţea canalizare municipiul Oneşti, judeţul Bacău în
cartierele Buhoci, 6 Martie şi Cuciur.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaţi la obiectivul Consolidare şi modernizare Centru pentru acţiuni de
salvare şi prevenire a dezastrelor, Corp A, B,- Clădirea fostei Biblioteci judeţene Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest proiect de hotărâre ne supune la un efort
financiar pe care nu l-am anticipat şi pe care nu şi-l doreşte nimeni, dar el este cauzat de
ceea ce s-a întâmplat în şantier la faţa locului la clădirea fostei Biblioteci judeţene, un
subiect foarte des discutat. Am să o rog pe doamna directoare Gireadă să ne explice de
unde este acest surplus de aproximativ două miliarde de lei vechi!? Pe înţelesul tuturor fără
să daţi citire neapărat expunerii de motive.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Da. Deci indicatorii tehnico-economici
pentru această investiţie au fost aprobaţi atât de Consiliul judeţean cât şi de Guvernul
României în anul 2004 conform preţurilor de la acea vreme. În Hotărârea de Guvern este
precizat în mod expres faptul că aceste valori vor fi actualizate în funcţie de indicii de
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preţuri comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. Din 2004 şi până la data de 1
noiembrie când a fost comunicat ultimul indice al preţurilor de consum total de la Institutul
Naţional de Statistică, devizul general a fost actualizat şi prezentat spre aprobare cu această
valoare actualizată. Conform Legii finanţelor publice locale, este obligatorie actualizarea
valorii devizelor generale de la data aprobării până la data supunerii, deci din 2004 până la
data supunerii spre actualizare. Aplicându-se coeficienţii comunicaţi aşa cum vă spuneam,
de la o valoare de 2 milioane 551 de mii aproximativ care a fost aprobată în anul 2004, cu
aceşti coeficienţi valoarea totală se ridică la 2 milioane 980 de mii de lei. Contractul de
execuţie a lucrărilor care s-a încheiat în anul 2007, cu preţuri de la acea dată, prevedea o
clauză conform căreia preţurile vor fi actualizate cu indicile comunicat de Statistică.
Făcându-se calculele respective prin aplicarea indicelui comunicat de la Institutul Naţional
de Statistică la valoarea contractului de execuţie se impune o actualizare a valorii acestor
preţuri din septembrie 2007 până la 1 noiembrie 2010, cu valoarea de aproape 211 mii de
lei. Deci indicii care se aplică sunt cei comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
Lucrarea este recepţionată pe data 19 octombrie 2010.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: 19 octombrie 2010, astăzi suntem la 2 luni. Un lucru
este sigur. Nu va mai apărea un proiect similar pe acest obiectiv. Dar au durat două luni
discuţiile între mine personal şi direcţia de urbanism legat de această suplimentare.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 de la Diverse din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea
Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea art.8,
alin (3) din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.141/2008 privind Proiectul
„Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi
şcolar clasele I-VIII din mediul rural şi şcolile de Artă şi Meserii 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.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt alte observaţii la punctul Diverse?
Dacă nu, vă mulţumesc pentru cooperarea acestui an 2010, şi trebuie să vă mărturisesc că
în principiu colaborarea din Consiliul judeţean a fost una eficientă, atât cât a putut acest
Consiliu judeţean să facă pentru locuitorii acestui judeţ. Cele mai importante proiecte
rămân acestea pe care le-am finalizat în această lună decembrie şi anume „Sistemul
integrat de management al deşeurilor solide şi aplicaţia la apa uzată.” Două proiecte care
fără sprijinul consilierilor judeţeni şi al consilierilor locali de pe întreg teritoriu judeţului
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Bacău, astăzi nu ar fi fost posibile. Eu vă mulţumesc mult pentru colaborare şi vă doresc
sărbători fericite alături de cei dragi. Mulţumesc frumos.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22.12.2010 drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina BRUMĂ

C.N./ C.D./ 1 Exemplar
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