CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 22.10.2013, 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.323 din 18.10.2013 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 Bondor Silviu, domnul consilier Bostan Ionel Gabriel, doamna
consilier Coşa Maricica, domnul consilier Şapcă Nicu şi domnul consilier Olteanu
Petre Cezar.
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, bine
aţi venit la şedinţa extraordinară de astăzi. Această şedinţă este cauzată de faptul că
acest proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de transport public
judeţean pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, deci pentru 5 ani, acest program
trebuie comunicat la Bucureşti până astăzi, astfel încât mâine el să fie urcat în serviciul
de atribuire electronică în transport. Fiecare dintre dumneavoastră a înţeles raţiunile,
sunt prinse şi în expunerea de motive, am să dau citire cât se poate de repede ordinii de
zi, după care domnul vicepreşedinte Năstasă Claudiu să ne facă rezumatul proiectului.
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30.09.2013;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport
public judeţean prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01.01.2014 –
30.06.2019, aprobat prin H.C.J. nr.187/17.12.2012;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 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 în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 30.09.2013 şi se dă cuvântul doamnei secretar al judeţului
Zară Elena Cătălina.
♣ D-na Zară 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, supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 30.09.2013.
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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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport
public judeţean prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01.01.2014 –
30.06.2019, aprobat prin H.C.J. nr.187/17.12.2012;
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: Domna Gireadă dacă aveţi completări?
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Nu există. De mâine începe prima
etapă de licitaţie şi va dura până pe 13 noiembrie şi apoi încă o etapă pentru traseele
care vor rămâne neatribuite la licitaţia de la nivel naţional. Calendarul este unitar pentru
toate consiliile judeţene. Deci nu am fi putut să mai amânăm, tocmai de asta am solicitat
urgentarea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Toate propunerile au fost colectate prin hârtii
scrise de la consilii?
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Absolut. Cu confirmarea autorităţilor
executive de la fiecare UAT, afectat de unul din traseele care a fost pus în discuţie din
cele şase.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Inclusiv Mărgineni, da? Cred că a semnat
primarul, nu a mai semnat…
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Avem propunerea de proiect de
hotărâre de consiliul local. Nu este obligatoriu hotărâre de consiliul local, autoritatea
deliberativă este competentă să propună aceste modificări de trasee şi de curse cu alte
elemente cuprinse în programul de transport. Dar noi am solicitat şi mâine o să avem şi
hotărârea probabil aprobată.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu întâmplător întreb de Mărgineni, pentru că tot
ce a fost scandal acolo în ultimii doi, trei ani, s-a datorat faptului că în anul 2008,
propunerea de la Mărgineni, nu a venit de la primar, a venit de la un funcţionar. Nu era
semnătura primarului pe hârtia respectivă.
♣ D-na Gireadă Cornelia, director executiv: Astăzi am primit din mâna domnului
primar, cu semnătura domnului primar.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Bine. Dacă sunt observaţii la acest
proiect?
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă la punctul “Diverse” sunt intervenţii?
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, pentru că tot suntem în cadrul
transport public de persoane, având în vedere experienţa anilor trecuţi, poate doamna
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inspector general ne poate face o informare succintă, cum este asigurat transportul
copiilor la şcoli. Mulţumesc.
♣ D-na Şotcan Theodora, consilier: Transportul copiilor la şcoli este un atribut al
fiecărui consiliu local, al UAT-urilor. Deci mă refer la suportarea cheltuielilor legate de
transportul şcolar. Dacă vă referiţi la decontarea abonamentelor nu îmi este foarte clar
ce amănunte vreţi să vă dau.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Completez întrebarea doamna inspector general.
♣ D-na Şotcan Theodora, consilier: Vă rog.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Repartiţia microbuzelor pentru transport şcolar, se
face prin inspectorat sau la propunerea inspectoratului. Prima întrebare: dacă este dotare
cu asta, în rest problema cu decontarea nu cred că face obiectul întrebării mele. Dacă
sunt şcoli şi într-adevăr localităţi cu situaţii deosebite în suficientă depărtare de şcoală,
astfel încât copiii să nu aibă motiv să nu vină la şcoală, având în vedere absenteismul şi
abandonul şcolar. La asta m-am referit.
♣ D-na Şotcan Theodora, consilier: De când sunt inspector general, din păcate,
nu am avut ocazia să distribui microbuze şcolare. Deci de un an de zile la Inspectoratul
şcolar nu au fost distribuite microbuze şcolare. Ştiu că există o iniţiativă la nivel de
Guvern al României, de achiziţionare a 600 de microbuze şcolare. A fost şi este în
derulare etapa de licitaţie a acestor microbuze, urmează să se facă o repartiţie la nivel
naţional, iar în momentul în care pentru judeţul Bacău vor fi atribuite un număr de
microbuze, am să înştiinţez inclusiv consiliul judeţean. Este foarte adevărat că sunt
foarte multe localităţi şi pot da câteva exemple unde lipsa microbuzului şcolar
reprezintă o cauză reală a absenteismului şcolar, dar nu este singura cauză.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că domnul Mihăilă vrea să intervină.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: La şedinţa următoare. Subiectul este mult mai
complex decât este prezentat acum.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci să ne pregătim şi noi mai bine.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Poate ne spuneţi şi nouă subiectul?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi acesta este subiectul, nu cu microbuze
neapărat. Cu învăţământul. Cu naveta…
♣ D-na Şotcan Theodora, consilier: Pot da şi acum răspunsul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, la şedinţa viitoare, că astăzi este asistenţa
prea redusă pentru domnul Mihăilă. Puţină presă, puţină emulaţie în jurul şedinţei de
astăzi. Dacă tot este să vă anunţ, şedinţa următoare va fi pe 31 octombrie, ultima zi din
lună. S-ar putea să avem şi o mică rectificare pentru comunele din judeţul Bacău. Dacă
mai sunt intervenţii?
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22.10.2013
drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ
Întocmit,
Consilier Ciulină Nicoleta
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