CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 29.11.2013, 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.348 din 22.11.2013 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,
domnii consilieri Bostan Ionel Gabriel, Ochenatu Nechifor Eugen, Olaru Neculai, Stănică
Ovidiu Marian şi domnul preşedinte Benea Dragoş.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri,
stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi. Fac precizarea că domnul
preşedinte Dragoş Benea este invitat la comitetul regiunilor de la Bruxelles, iar eu voi
conduce şedinţa de astăzi. Daţi-mi voie să declar deschisă şedinţa şi să dau citire ordinii de
zi de astăzi 29 noiembrie 2013.
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31.10.2013;
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe U.A.T.-uri a sumei de 400 mii lei
reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Asociaţia
Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei către Asociaţia Secretarilor de Judeţe din
România;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în
domeniul public al judeţului Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru
transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Bacău a imobilului „Palat
Administrativ”, situat în municipiul Bacău, str.Mărăşeşti nr.2 - 4;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind efectuarea unei modificări în Programul de investiţii al
bugetului propriu al Consiliului Judeţean pe anul 2013 şi aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul Staţie de epurare – Centrul de îngrijire şi asistenţă
persoane vârstnice Răchitoasa;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.134/2013
documentaţiei tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate
"Cămin cultural cartier Plopu, oraş Dărmăneşti" şi a contractului
judeţul Bacău şi oraşul Dărmăneşti;

tehnico-economici
privind aprobarea
pentru obiectivul
de asociere dintre

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către Judeţul
Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcţie şi teren, situat în oraşul
Slănic Moldova, str.Vasile Alecsandri, nr.3, judeţul Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul
2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău şi Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la unele
instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind numirea directorului Serviciului Public Judeţean pentru
Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee judeţene;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile formulate de S.C. Grup
Atyc S.R.L. Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean
Bacău nr.187/17.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public de
persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean, pentru perioada 01 Mai 2013 – 30
Iunie 2019”, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile formulate de S.C.
Girueta SRL Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean
Bacău nr.187/17.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public de
persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean, pentru perioada 01 Mai 2013 – 30
Iunie 2019”, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru asocierea în
vederea implementării de investiţii teritoriale integrate (ITI) şi proiecte plasate sub
responsabilitatea comunităţii (CLLD) în teritoriul desemnat de Judeţul Iaşi – Consiliul
Judeţean Iaşi, Judeţul Bacău – Consiliul Judeţean Bacău, Judeţul Neamţ – Consiliul
Judeţean Neamţ şi Judeţul Vaslui – Consiliul Judeţean Vaslui;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni al Serviciului
Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei din cadrul Inspecţiei de
Prevenire, aflat în structura Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior
Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2014;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău
pe anul 2013;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

19. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentantului Judeţului Bacău în Adunarea
Generală a Acţionarilor a S.C. „Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău” S.A. şi
desemnarea unui nou reprezentant;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

20. Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc privind nivelul de asigurare a
climatului de siguranţă publică pe primele 9 luni ale anului 2013 şi realizarea
indicatorilor de performanţă recomandaţi în Planul Strategic pentru acest an;
Prezintă: dna. Maricica Luminiţa Coşa – preşedinte al ATOP

21. Diverse.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.151/2012 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului cotizaţiei anuale a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău ca membru al Asociaţiei Naţionale a
Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul
2013 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către
„Asociaţia arhitecţilor şefi de judeţ”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/17.12.2012 cu modificările şi
completările ulterioare;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru
R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL “GEORGE ENESCU” Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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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 31.10.2013 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 31.10.2013.
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 vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe U.A.T.-uri a
sumei de 400 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Am studiat cu atenţie materialul şi nu am găsit în
expunere şi în repartizarea sumelor, nici o primărie care aparţine partidului PDL. De aceea
grupul nostru va vota împotriva acestei hotărâri.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: M-ar interesa care au fost criteriile de repartizare a
acestor sume?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Criteriile sunt aceleaşi care le-a spus domnul
preşedinte în şedinţa anterioară, când am repartizat 30 de milioane.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Bine, suma fiind mică…. Am mai ridicat problema şi
în alţi ani legat de defalcarea acestor sume şi revin cu ea. Aş face o propunere; să se
calculeze un coeficient la nivelul electoratului, deci pe comune şi mediu, în aşa fel încât să
se regăsească fiecare aici. Este o sumă mică, dar fiecare are nevoie de bani astăzi. Ar fi o
chestiune...
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Am luat act de propunerea dumneavoastră.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Iar acolo unde sunt priorităţi, deci din suma care este,
coeficientul de alocare, de exemplu cum ar fi 400 de mii acum, ne ducem la 300 de mii,
calculăm coeficientul, iar diferenţa de o sută de mii să o dăm cu prioritate, bonus să zic
aşa, acolo unde arde în mod deosebit. Arde în fiecare primărie.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. Mulţumesc domnule consilier. Dacă mai sunt
discuţii pe marginea proiectului?
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Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”, respectiv domnii consilieri
Drăgănuţă Constantin, Mihăilă Petrică, Enăşoae Petru, Ganea Laurenţiu, Şapcă Nicu şi
Bondor Silviu şi 1 „abţinere”, respectiv domnul consilier Cautiş Vasile.
◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului
Judeţean Bacău către Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din
România.
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 4 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei către
Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România;
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 5 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile
din domeniul privat în domeniul public al judeţului Bacău;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, nu suntem prima
dată când aprobăm o astfel de hotărâre. Întrebarea mea pe care am pus-o şi în comisie dacă
tot asta este orientarea şi pe bună dreptate, de ce nu s-a dat tot odată şi tot aşteptăm pe
fiecare primar, care vrea să ia şi când îşi mai aduce aminte şi la anul şi peste doi ani şi aşa
mai departe, pentru că dumneavoastră aţi spus, că datorită faptului că nu avem
posibilitatea să le întreţinem se degradează fizic şi moral. Până când aşteptăm să se
degradeze, ca să mai ia primăria?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da, domnule consilier, s-a constatat că unităţile
administrativ teritoriale ale judeţului Bacău, au început în ultimul timp să vină cu cereri
către noi. Până acum nu a fost o avalanşă de cereri, de preocupare a primarilor din judeţ.
Constatând această chestiune am luat hotărârea să trecem toate unităţile existente pe raza
judeţului, ca să ne uşureze nouă activitatea. Dacă mai sunt discuţii?
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată
Guvernului României pentru transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Bacău a
imobilului „Palat Administrativ”, situat în municipiul Bacău, str.Mărăşeşti nr.2 – 4.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Eu cred că este un moment extrem de favorabil
pentru judeţul Bacău, pentru municipiul Bacău şi pentru Consiliul judeţean Bacău.
Preluarea acestui sediu “Palatul Administrativ”, fiind şi o clădire de referinţă a
municipiului Bacău, după cum observaţi şi dumneavoastră şi constataţi, că timp de 23 de
ani, „Palatul Administrativ” nu a suferit nici un fel de reparaţii serioase. Pe zi ce trece se
degradează. Din această perspectivă cred că în perioada următoare, Consiliul Judeţean are
capacitatea să înceapă lucrările de reparaţii şi modernizare a acestui „Palat
Administrativ”şi într-adevăr să devină un reper de o importanţă deosebită pentru
municipiul Bacău alături de Catedrala Ortodoxă.
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 vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind efectuarea unei modificări în
Programul de investiţii al bugetului propriu al Consiliului Judeţean pe anul 2013 şi
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Staţie de epurare – Centrul de
îngrijire şi asistenţă persoane vârstnice Răchitoasa;
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 8 al ordinii de zi şi domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr.134/2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza studiu de
fezabilitate pentru obiectivul "Cămin cultural cartier Plopu, oraş Dărmăneşti" şi a
contractului de asociere dintre judeţul Bacău şi oraşul Dărmăneşti.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Stimaţi colegi, nu este pentru prima dată când auzim că
organul de specialitate, în speţă arhitectul, cu cei care avizează aceste proiecte când se
pune în operă lucrarea, trebuie să venim să suplimentăm, să facem alte artificii. Întrebarea
mea este: De ce întotdeauna contractăm aceeaşi arhitecţi care fac aceleaşi greşeli? Pentru
că ştiţi foarte bine domnilor, pentru faptul că arhitectul trage nişte linii pe o hârtie,
primeşte nişte sume impresionabile şi nu am auzit niciodată să se reîntoarcă. Iar ceea ce
noi trebuie să suplimentăm, să suporte cotă parte din ceea ce i-am dat arhitectului. Nu cred
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că arhitecţii sunt mai presus de oricine şi să nu răspundă pentru fapta lor! Ar trebui să fie
mai cu băgare de seamă, pentru că am avut asemenea situaţii de-a lungul timpului (şi
vorbesc în cunoştinţă de cauză), la spital. Fac o mică paranteză. Noi suntem acum în
reabilitarea pavilionului policlinicii. Proiectul de arhitectură care a fost avizat acum 5 ani a
suferit şi suferă continuu tot felul de modificări, care se finalizează cu suplimentări de
credite. De aceea, aş ruga consiliul judeţean, prin organele sale abilitate şi serviciile
respective, să fie cât se poate de pretenţioase şi să nu tolereze, că este omul de casă sau
arhitect cunoscut şi automat să preia orice astfel de lucrare. Mulţumesc.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. Domnule consilier, din experienţa mea, nu
cred că sunt lucrări la care arhitectul să nu aibă probleme de proiectare. Aici
dumneavoastră aveţi dreptate, dar legea nu sancţionează aceste aspecte şi este demn de
luat în seamă. Să propunem parlamentarilor noştri să aducă modificări la lege, ca să fie
traşi la răspundere, dacă nu au făcut proiectarea corect şi nu au analizat corect din punct de
vedere financiar investiţia. Acum ce să facem? Îl dăm în judecată şi întârziem cu lucrările.
Mai degrabă ne-am întors către el să-l reevaluăm…
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, arhitectul este obligat să ţină cont
de toate ştafurile la zi.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da, domnule consilier, ştim şi noi că are această
obligaţie, dar din păcate sunt deficienţe în sistem. Am luat act de ceea ce aţi spus
dumneavoastră, ştim problemele, le cunoaştem, sperăm să putem să transmitem un mesaj
către parlamentarii noştri să poată să modifice legea. Dacă mai sunt alte discuţii?
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preempţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcţie
şi teren, situat în oraşul Slănic Moldova, str.Vasile Alecsandri, nr.3, 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.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Şi în comisie am făcut precizarea şi am să prezint şi în
plen, faptul că sunt de acord să fie favorabilă această hotărâre, dar asta nu înseamnă că noi,
consiliul judeţean, nu suntem interesaţi de ceea ce se întâmplă, de ceea ce se întâmplă de
aici încolo cu activitatea, cu stadiul de funcţiune a acestei clădiri, după cum aţi spus şi
dumneavoastră de un monument istoric. Trebuie să ne interesăm şi prin specialiştii noştri
de la direcţia de urbanism din cadrul consiliului judeţean şi de ce nu chiar şi din comisia
de cultură, să urmărim de aici încolo ce se întâmplă cu această clădire.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. Ţinem aproape de Direcţia Judeţeană pentru
Cultură, ca cele expuse de dumneavoastră să fie luate în considerare. Dacă mai sunt
observaţii?
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă cu unanimitate.
◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
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ocupare a funcţiilor publice în anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Bacău şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 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 cu unanimitate.
◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi
a statului de funcţii la unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean
Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind numirea directorului
Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de
SALVAMONT Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Domnul Romil Botezatu este în sală, dacă doriţi
să-i puneţi întrebări vă stă la dispoziţie.
♣ Dl Botezatu Romil, director, Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea
Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT: Mă numesc Botezatu Romil,
sunt absolvent al facultăţii de electrotehnică Iaşi, secţia energetică, traseul meu profesional
a început din anul 1987, stagiar la combinatul de celuloză şi hârtie Adjud, în anul 1990, în
urma unui concurs am venit la Filiala de reţele electrice Bacău. Din 1990 şi până anul
trecut am ocupat diferite funcţii începând de la inginer simplu până la cea de director al
Agenţiei de servicii electrice Bacău. Ce pot să vă adaug este că am ales cu sufletul acest
post, sunt născut în Slănic Moldova, am copilărit acolo, sunt născut în anul 1962, din anul
1977 şi până în anul 1987, când am terminat facultatea în fiecare vacanţă am lucrat în
turism, (acela care era), ca muncitor necalificat. Acest post m-a căutat şi sper să duc şi să
dezvolt această activitate de promovare şi punerea în evidenţă a tuturor resurselor turistice
din judeţ. În speţă astăzi, preocuparea numărul unu este darea în folosinţă şi preluarea
investiţiei, “pârtie de schi Slănic Moldova” botezată “Nemira”, cu un termen de finalizare
a lucrărilor de două, trei luni de zile. Suntem în faza de omologare a acestei pârtii din
Slănic Moldova. Vă mulţumesc şi dacă aveţi alte întrebări vă stau la dispoziţie.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule director, probabil că… şi mai mult ca sigur, în
proiectul dumneavoastră de management în faţa comisiei de examinare, v-aţi pus şi nişte
obiective. Pe noi consilierii, ne interesează mai mult, în afară de preambulul pe care l-aţi
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făcut acum, practic, două, trei din obiectivele pe care vi le propuneţi pentru termeni mai
apropiaţi şi mai îndepărtaţi.
♣ Dl Botezatu Romil, director, Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea
Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT: Am înţeles, domnule consilier,
pe termen foarte, foarte scurt, reprezentând între 30 şi 50 de zile suntem în faza de a
omologa pârtia din Slănic Moldova. Pentru omologare, sunt necesare nişte achiziţii şi nişte
documente pe care noi le-am depus la Ministerul Turismului. Tot într-un termen foarte
scurt trebuie să identificăm şi să punem în valoare potenţialul zonei Slănic Moldova pentru
(noi suntem în potenţialul existent al Slănicului Moldovei şi a celor din zonă şi mă refer la
Tg. Ocna, Dărmăneşti, Comăneşti), a creea pachete care să aducă turişti pe pârtia Slănic
Moldova, obiectivul principal fiind, să ridicăm şi să dezvoltăm servicii conexe activităţii
de pârtii. Pentru un termen mediu, analizând puţin şi intrând în miezul problemei, sunt
necesare modificări de organigramă, sunt necesare sume şi dotări specifice, pentru că la
data când a fost înfiinţat acest serviciu nu au fost prevăzute.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Mulţumesc, domnule director. Dacă mai sunt
întrebări.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, nu sunt mulţumit de răspuns
pentru că mă aşteptam la altceva. Sunteţi de acolo din Slănic. Slănicul purta acum câţiva
ani în urmă, faimoasa denumire de Perla Moldovei. Turism nu înseamnă numai pârtie la
timp de zăpadă. Turism înseamnă şi în restul anului. La asta mă aşteptam să văd cam ce vă
propuneţi pentru restul anului. Mulţumesc.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Am şi eu o întrebare scurtă. Foarte multă lume ne
întreabă şi mai ales cei care practică schiul, concret, au vreo şansă să schieze pe pârtia de
la Slănic în iarna asta?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Răspund eu la întrebarea aceasta.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Vă rog.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Noi preconizăm ca la mijlocul lunii februarie să
inaugurăm oficial pârtia. Dacă în februarie va fi zăpadă, şi dacă nu va fi zăpadă avem şi
tunuri de zăpadă, avem posibilitatea de a schia la Slănic Moldova. Dacă mai sunt
întrebări?
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnule preşedinte de şedinţă, nu vreau să fiu maliţios,
dar am şi eu două întrebări pentru domnul director de la SALVAMONT. Una este să ne
spună dacă ştie ce este pioletul şi carabina.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Cei acela?!
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: O să ne spună domnul director ce e acela.Şi a doua
întrebare este, să ne spună cam în cât timp aleargă suta de metri. În câte secunde?. Şi după
aceia am să vă dau şi explicaţiile de ce pun întrebările.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Eu cred, că domnul director n-ar trebui să
răspundă la ironiile dumneavoastră. Vă mulţumesc.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Atunci haideţi să vă dau şi argumentele.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Îmi pare rău domnule consilier. Puneţi o
întrebare concretă. Lăsaţi ironiile.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Este extrem de concretă, şi am să vă dau şi argumentul
de ce. Coordonarea activităţii de Salvamont…
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Directorul nu trebuie să alerge suta de metri.
Coordonează activitatea şi de Salvamont şi de turism.
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♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: O coordonează din birou? Nu vă supăraţi. O coordonează
numai din birou?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Nu vă supăraţi pe mine. Da. Un manager
coordonează din birou dacă are subordonaţi buni, da?.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Vreau să vă spun sincer ar trebui să fie o persoană până
în 35 de ani care merge la sală măcar o dată pe săptămână, care are o anumită condiţie
fizică. Eu nu am nimic cu capacitatea intelectuală a domnului director, pe cuvântul meu de
onoare. Dar eu cred că acel concurs trebuia să conţină şi nişte elemente de acest gen.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Eu cred că trebuia să venim cu întrebări serioase
astăzi şi nu ironice la acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Eu cred că este destul de pertinentă.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Vă mulţumesc frumos.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: A fost o întrebare aş vrea şi eu un răspuns. Măcar la
pioletă şi carabină.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: V-am răspuns.
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Dumneavoastră este normal să nu ştiţi, dar măcar
directorul Salvamontului ar trebui să ştie ce este pioletul şi carabina.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Are subordonaţi care cunosc chestiunea asta. Vă
mulţumesc. Dacă mai sunt observaţii?
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee judeţene;
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 vicepreşedinte Floroiu Ionel îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile formulate de S.C. Grup
Atyc S.R.L. Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean
Bacău nr.187/17.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public de persoane
prin servicii regulate, în trafic judeţean, pentru perioada 01 Mai 2013 – 30 Iunie 2019”, 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.
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◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile formulate de S.C.
Girueta SRL Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean
Bacău nr.187/17.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public de persoane
prin servicii regulate, în trafic judeţean, pentru perioada 01 Mai 2013 – 30 Iunie 2019”, 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.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi, cu aceşti doi
clienţi ai noştri cu transporturile, ne luptăm de câţiva ani. Aş vrea pentru serviciul juridic
să pun două întrebări: Când s-a făcut caietul de sarcini şi după aceea, s-a regăsit în contract
de ce s-au lăsat aceste scăpări ca astăzi nişte unităţi care trebuie să presteze nişte servicii
nu le fac, şi nici nu avem o metodă coercitivă, sau mai exact practică de a substitui ceea ce
nu fac ei, fără să fim tot timpul traşi prin tribunale sau să revocăm şi să revenim la
hotărârile noastre? Vă rog, domnule director de la Direcţia juridică!
♣ Dl Fantaza Ciprian, director executiv: La ce scăpări vă referiţi, că nu am înţeles.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Dacă nu erau scăpări nu aveau motiv să facă plângere
împotriva noastră.
♣ Dl Fantaza Ciprian, director executiv: Ei de când s-au înfiinţat şi de când au venit
în judeţul Bacău, sunt nemulţumiţi şi nu îşi respectă programele de transport pe care au
fost delegate către aceste persoane juridice. Este dreptul dumnealor să ne dea în judecată,
este dreptul lor să atace hotărârile consiliilor judeţene, nu înţeleg ce argumente sau ce
elemente ar putea fi cuprinse în programele de transport public judeţean ca să nu existe
persoane nemulţumite. Este dreptul dânşilor.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Numai o secundă, dacă îmi permiteţi.
Domnule consilier, singurul răspuns care contează pentru noi, este că nemulţumiţi nu sunt
transportatorii sau consilierii judeţeni, nemulţumiţi sunt acele persoane care au venit şi
anul trecut şi acum doi ani, iar problema aceasta este foarte veche şi ar putea să confirme
şi domnul consilier Bondor, şi doamna consilier Coşa care a întâmpinat şi ea aceste
probleme, cu aşa zise firme care vin şi câştigă licenţele şi participă la licitaţie, după care
nu se mai prezintă pe traseu. Singura problemă pe care noi, consiliul judeţean şi autoritatea
noastră o avem, este că deocamdată nu avem nici o putere ca să îndreptăm aceste lucruri,
domnule consilier. Atunci când, consiliul judeţean o să aibă puterea de a face şi de a
coordona licitaţia aceasta, nu numai de a stabili traseele judeţene, şi Bucureştiul să facă
licitaţia, abia atunci o să rezolvăm multe probleme pe traseele judeţene. Mulţumesc.
Nemaifiind 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 vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de
parteneriat pentru asocierea în vederea implementării de investiţii teritoriale integrate (ITI)
şi proiecte plasate sub responsabilitatea comunităţii (CLLD) în teritoriul desemnat de
Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, Judeţul Bacău – Consiliul Judeţean Bacău, Judeţul
Neamţ – Consiliul Judeţean Neamţ şi Judeţul Vaslui – Consiliul Judeţean Vaslui.
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♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Deci practic ce se vrea. Se vrea o asociere pentru
dezvoltarea infrastructurii şi a altor investiţii intra şi interjudeţene. Asăzi dăm un semnal
de asociere cu aceste judeţe pentru dezvoltarea 2014-2020 a multor investiţii în toate
domeniile sociale, de infrastructură şi aşa mai departe.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: O scurtă intervenţie. Stimaţi colegi, de fiecare dată
personal am salutat astfel de iniţiative. Consiliul judeţean a devenit membru în câteva
GAL-uri înfiinţate. Sigur că este o oportunitate pentru noi dar nu aş trece cu vederea. Dacă
celelalte vin cu partea de sud cu câteva localităţi haideţi să venim şi noi cu partea de nord
a judeţului să avem o corespondenţă şi aici aş mai veni în completare la judeţul Bacău, cu
localităţile Dărmăneşti –Pădureni, să prindem şi Roşiori, Valea Mare, spre Lipova DJ 241.
Sunt legat de această zonă, cunosc foarte bine situaţia de acolo, şi de fiecare dată când
apare oportunitatea pentru noi, nu o neglijez. Poate cândva va apărea acolo ceva pe acest
drum 241C. De fapt când ne referim la acest acord de parteneriat, care vizează în special
teritoriile aflate la limita judeţelor, îmi vine în minte ca dumneavoastră şi noi, să ne
gândim la o eventuală iniţiativă ca şi noi să devenim iniţiatori a unui acord de parteneriat
cu judeţele din est, Covasna, Harghita, Vrancea, Galaţi.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Este o propunere foarte bună. De fapt, noi am
luat în calcul, domnule Marcu, am studiat cu specialiştii noştri din consiliul judeţean
această oportunitate de care vorbiţi dumneavoastră.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Nu neglijez şi chiar cu riscul de a mă repeta, haideţi
să intrăm şi noi cu localităţile Roşiori, spre Lipova, avem câteva avantaje, nu le mai repet
pentru că le ştim. Să sperăm că va fi un lucru bun. Incercăm, şi cred că şi GAL-urile vor fi
eficiente şi cred că şi de aici se va mişca ceva. Eu sunt optimist.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Cu siguranţă. Şi noi suntem optimişti.
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Personal, sunt întru totul de acord cu acest proiect de
hotărâre. Vă mulţumesc.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Sigur şi noi suntem optimişti, avem semnale
bune sperăm ca pe proiectul 2014-2020 într-adevăr să optimizăm acele zone cu o
infrastructură serioasă care să lege judeţele Neamţ, Bacău, Vaslui, între ele. Dacă mai sunt
discuţii?
Nemaifiind 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 vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri
şi acţiuni al Serviciului Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei din cadrul
Inspecţiei de Prevenire, aflat în structura Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior
Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 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.
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◄ Se trece la punctul 18 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2013.
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 vicepreşedinte Floroiu Ionel
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind revocarea reprezentantului
Judeţului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „Centrul de Afaceri şi
Expoziţional Bacău” S.A. şi desemnarea unui nou reprezentant.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: La acest proiect de hotărăre avem vot secret, vă
rog propuneri.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Domnule preşedinte de şedinţă, noi îl propunem
pe domnul consilier Bejan Gheorghe. Totul e o semantică între centru de afaceri, om de
afaceri şi cred că este alegerea cea mai bună pe care o propunem.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Dacă mai sunt alte propuneri?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule vicepreşedinte, nu o propunere vreau să
fac, ci doar vreau să primesc o lămurire. Am studiat în expunerea de motive, şi nu văd
motivele pentru care a fost revocat domnul Bontaş. Aflu de la dumneavoastră că şi-a
exprimat dumnealui opţiunea, dar nu văd nici un document scris. Mi se pare că lucrurile
nu sunt tocmai transparente. Vreau să amintesc mai ales colegilor cu care ne-am întâlnit şi
în mandatele trecute, vreau să ne amintim că domnul Bontaş este o persoană excepţională,
a primit aprecieri inclusiv de la domnul preşedinte Dragoş Benea. Este un profesionist
desăvârşit şi de o ţinută morală de asemenea desăvârşită. Vrem să ştim exact. Are vreo
demisie, este revocat pe alte motive politice sau, ştiu eu, pe alte motive? Nu, nu este clar şi
este păcat. Nu am nimic cu propunerea pe care a făcut-o domnul Brăneanu.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte:Consiliul judeţean a făcut numirea în consiliul de
administraţie şi tot consiliul judeţean comform legii poate să-l revoce. Dacă sunt probleme
care pe dumneavoastră vă interesează în mod personal, am rugămintea, treceţi pe la mine
pe la birou, vă dau numărul de telefon al domnului Bontaş, sunaţi-l şi vă dă amănunte. Dar
astăzi noi supunem la vot o propunere de revocare.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dumneavoastră aţi făcut o afirmaţie şi nu este
acoperită de documente.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Motivat şi de faptul că nu mai este consilier
judeţean.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Scrie în lege că trebuie să fii consilier judeţean?
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Nu scrie în lege, dar este un motiv.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Hai să recunoaştem că este altceva. Este un motiv
politic. Mulţumesc.
Se completează buletinul de vot pentru vot secret.
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◄ Se trece la punctul 20 al ordinii de zi. Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel îi dă
cuvântul doamnei consilier Coşa Maricica pentru a prezenta Informarea asupra eficienţei
serviciului poliţienesc privind nivelul de asigurare a climatului de siguranţă publică pe
primele 9 luni ale anului 2013 şi realizarea indicatorilor de performanţă recomandaţi în
Planul Strategic pentru acest an.
◄ Se trece la punctul 1 de la „Diverse” din ordinea de zi. Domnul vicepreşedinte
Floroiu Ionel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.151/2012 privind validarea desemnării nominale a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016.
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 2 de la „Diverse” din ordinea de zi. Domnul vicepreşedinte
Floroiu Ionel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării cuantumului cotizaţiei anuale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău
ca membru al Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică.
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 3 de la „Diverse” din ordinea de zi. Domnul vicepreşedinte
Floroiu Ionel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale operatorilor economici aflaţi sub
autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 4 de la „Diverse”, din ordinea de zi. Domnul vicepreşedinte
Floroiu Ionel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei
Consiliului Judeţean Bacău către „Asociaţia arhitecţilor şefi de judeţ”.
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 5 de la ’’Diverse,, din ordinea de zi. Domnul vicepreşedinte
Floroiu Ionel îi dă cuvântul doamnei secretar al judeţului Zară Elena Cătălina pentru a
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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 Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr.187/17.12.2012 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 6 de la „Diverse” din ordinea de zi. Domnul vicepreşedinte
Floroiu Ionel prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
“GEORGE ENESCU” 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 Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Aşteptăm rezultatul votului. Dacă mai sunt
intervenţii la punctul „Diverse” ?.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Eu vreau să urez tuturor colegilor noştri şi
tuturor cetăţenilor României la mulţi ani cu ocazia zilei naţionale, pentru că este o
sărbătoare de suflet pentru toţi românii. Cred că este bine să ne urăm la mulţi ani şi să ne
ţinem aproape mereu. Vă mulţumesc.
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Stimaţi colegi avem rezultatul votului, 26 de
voturi pentru şi 3 voturi nule. S-a aprobat nominalizarea colegului nostru la Centrul de
afaceri. Dacă nu mai sunt discuţii daţi-mi voie să declar şedinţa închisă.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 29.11.2013, 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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