CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 29 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. 377 din 29.12.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 24, absentând motivat
domnii şi doamnele consilieri Bandea Toma, Belceanu Gheorghe, Biri Daniela, Ichim
Mihai, Lucaş Mariana, Marchiş Ana, Marcu Viorica, Neagu George Ionuţ, Ochenatu
Eugen, Pricope Corneliu, Şerban Liviu Tiberiu, Romedea Gheorghe şi Stan Nadia.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, mii de
scuze pentru convocarea aceasta, dar orice prilej de a rectifica bugetul Consiliului judeţean
fie şi cu o sumă de 10 miliarde de lei vechi este un prilej fericit, aşa că am apelat din nou la
bunăvoinţa dumneavoastră şi am făcut o convocare rapidă. Noi am aflat în jurul orei 11,00
de această rectificare. O să vă explice tehnic, doamna director Hăineală, ce se întâmplă cu
aceşti bani astfel încât la începutul anului viitor când vom discuta bugetul să lipim şi
această sumă. Vă reamintesc că la ultima şedinţă al cărui procesul verbal va trebui să-l
aprobaţi astăzi, v-am spus că probabil va fi ultima şedinţă, dar iată că nu a fost ultima
şedinţă, a fost penultima. Cred că aceasta va fi ultima şedinţă din acest an. Ordinea de zi
este următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 22 decembrie 2010.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău pe anul 2010.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Diverse.
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 şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei extraordinare din data de 22 decembrie 2010 şi se dă cuvântul domnului director
executiv Fantaza Ciprian.
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♣ Dl Fantaza Ciprian, director executiv: 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
extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22 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
prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2010.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să o rog pe doamna Hăineală să fie foarte
explicită şi foarte succintă în a explica cum reuşim totuşi aceşti bani să-i ducem pentru
anul 2011 practic, teoretic tot în 2010 se duc.
♣ D-na Hăineală Olga, director executiv: Vă propunem astăzi spre aprobare un
proiect de hotărâre care priveşte suplimentarea bugetului propriu al Consiliului judeţean cu
trei sume importante şi anume: 10 miliarde de lei vechi, respectiv 1000 mii lei pentru sume
transmise prin Hotărârea Guvernului 1383 pentru bugetul propriu al Consiliului judeţean în
vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale din acest an şi două sume, reprezentând
sume transmise din fondul european de dezvoltare regională respectiv 21 de miliarde 260
mii lei, respectiv, 2126 mii lei şi 4 miliarde 320 reprezentând subvenţii de la bugetul de stat
pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. Cu aceste venituri propunem
a se rectifica bugetul de venituri al Consiliului judeţean pe acest an. Cât priveşte suma de
10 miliarde pe care v-o propunem pentru rectificare, această sumă a fost repartizată
Consiliului judeţean în urma solicitărilor făcute de unitatea administrativ-teritorială pentru
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale. Deşi fundamentarea acestei sume s-a făcut
pentru întreg judeţul care a fost calamitat, această sumă a fost repartizată numai bugetului
propriu. Pentru că ieri au fost ultimile plăţi efectuate din bugetele consiliilor locale, astăzi
vom propune rectificarea bugetului numai pentru planul bugetului propriu, nu şi pentru
efectuarea plăţilor, care plăţi nu se mai pot face. Prin Ordinul Ministrului 2839 se prevede
ca aceste sume care rămân neconsumate şi care sunt afectate pentru cheltuielile de
dezvoltare ale bugetelor, se pot utiliza dacă legea nu prevede altfel, dacă hotărârea prin
care a fost atribuită judeţului, nu prevede altfel, se pot utiliza în anul următor. Prin
hotărârea 1383, sumele repartizate nu se prevăd a se cheltui în acest an. Ca urmare
posibilitatea Consiliului judeţean de a le utiliza în anul următor, este nelimitată. Ele vor fi
transferate în excedentul bugetului Consiliului judeţean şi în anul 2011 prin Hotărârea
Consiliului judeţean ele vor fi utilizate după cum veţi dispune dumneavoastră. Aceasta este
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în esenţă acest proiect de hotărâre, iar cât priveşte sumele repartizate din fondul european
de dezvoltare regională, privesc investiţiile Consiliului judeţean, pe care dumneavoastră leaţi aprobat prin hotărârile anterioare şi pe care le finanţează în tranşe Uniunea Europeană.
Ele vor fi atribuite toate pentru investiţiile care au fost aprobate prin bugetele Consiliului
judeţean în şedinţele anterioare. Aceasta este subiectul raportului pe care l-am întocmit.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim Guvernului României pentru această sumă
de bani venită în judeţul Bacău, mulţumesc şi doamnei director Hăineală pentru soluţia
rapidă şi eficientă de a salva aceşti bani şi de a salva starea de spirit din Consiliu judeţean.
Pentru că 10 miliarde să-i fi împărţit în două–trei ore era un demers destul de dificil.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Cred, domnule preşedinte că din ceea ce a expus
doamna director Hăinelă, trebuie la paragraful 3 să ne oprim: „transferate la bugetul
Serviciului Public Judeţean de Drumuri capitolul transporturi” următoarele cuvinte, având
în vedere consolidarea DJ comuna Asău. Să lăsăm pentru 2011 eventual, această propunere
pentru că din expunerea doamnei director nu s-a înţeles acest lucru. La paragraful 3 în
vederea consolidării DJ 116 B comuna Asău. Chiar dacă va fi aşa să lăsăm pentru 2011.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: DJ 116 Tg Ocna- Oituz?
♣ D-na Hăineală Olga, director executiv: Nu mai puţin domnule preşedinte, dacă îmi
daţi voie să clarific această problemă. Această nominalizare am făcut-o deoarece rămân şi
se transferă în bugetul anului următor numai acele sume care sunt stabilite pentru cheltuieli
de dezvoltare. Ori noi ca să echilibrăm bugetul, acest venit trebuia dus pe o cheltuială. O
cheltuială de investiţie care trebuie regăsită în lista de investiţie. Ori în lista de investiţii,
stabilirea acestui drum judeţean a fost luată ca şi necesitate, ca şi cheltuială nouă în lista de
investiţii întocmită şi pentru care s-a întocmit fundamentare la Guvernul României şi a fost
prima poziţie care se regăsea în listă şi pe care noi am luat-o şi am completat-o pentru ca
din punct de vedere al respectării legislaţiei aceasta să fie perfectă şi Direcţia finanţelor să
ne transfere pentru anul următor această sumă. Bugetul acestui an şi lista de investiţii al
acestui an nu este totuna cu lista de investiţii a anului următor. În luna ianuarie
dumneavoastră veţi aproba o altă listă de investiţii cu priorităţile anului următor. Deci
această nominalizare a acestui drum judeţean nu este obligatoriu pentru anul următor.
Îndeplineşte numai condiţia de formă pentru repartizarea sumelor în anul următor.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De-ale finanţiştilor, domnule vicepreşedinte!
Mergem pe mâna dânşilor.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Cât trăim învăţăm domnule preşedinte şi mă
declar mulţumit de răspuns.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Probabil că aţi citit cu toţii în presă, legea bugetului a
fost promulgată de preşedintele României. Eu cred că în luna ianuarie va trebui să facem
eforturi cu toţii, să aprobăm bugetul pe anul 2011, un buget care va trebui să aibă la bază
zic eu, cel puţin 3 elemente;
1- susţinerea tuturor cofinanţărilor la proiecte europene;
2- repartiţia şi în funcţie de numărul locuitorilor din unitatea administrativteritorială;
3- o echilibrare dacă doriţi, ţinând cont de alocările care au fost în anul 2010 prin
Hotărâre de Guvern. Va trebui să fim foarte atenţi la bugetul din 2011 astfel încât să nu
producem dezechilibre majore în special la comunităţile din mediul rural. Dar cu aceste trei
principii sper să operăm la bugetul din 2011, dar până atunci vă doresc încă o dată
sărbători fericite câte au mai rămas şi mulţumesc încă o dată pentru solicitudinea
demonstrată de-a lungul acestui an. O zi bună în continuare!
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 29.12.2010 drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina BRUMĂ

C.N. C.D. 1 Exemplar

4

