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 CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 04 martie 2011, 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.47 din 03.03.2011 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 
consilieri Andronache Petru, Bondor Silviu, Cojocaru Ovidiu, Huiban Nicolai, Ilieş Petrică, 
Mihăilă Petrică, Năstasă Claudiu, Pocovnicu Dorian, Şapcă Nicu şi doamnele consilier Biri 
Daniela, Lucaş Mariana, 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, scuze 
pentru această şedinţă atât de urgent programată. Este o şedinţă extraordinară pentru luna 
martie, chiar dacă abia ne-am văzut luni pentru şedinţa ordinară din luna februarie. Ordinea 
de zi are doar trei puncte şi este următoarea:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28 februarie 2011. 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 

nr.195/13.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor terhnico-
economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”. 

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 în forma prezentată şi se aprobă în 
unanimitate. 
      

► Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al 
şedinţei ordinare din data de 28.02.2011 şi se dă cuvântul  doamnei secretar al judeţului 
Brumă Elena Cătălina. 
 

♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretarul 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 28.02.2011. 
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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 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Bacău nr.195/13.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate a 
indicatorilor terhnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”. 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Suntem 19 sau 20 de unităţi administrativ teritoriale 
pe acest proiect. Doamna consilier Coşa, dacă mă puteţi ajuta, pentru că în aceste zile, 
începând de ieri şi până luni, trebuie să se organizeze şedinţe similare şi să  aprobe acest 
document. Şi pe mine mă interesează, ca o informare aşa, în ce stadiu se prezintă celelalte 
consilii locale. 

♣ D-na Coşa Maricica Luminiţa, consilier: La acest moment, domnule preşedinte, ţin 
să vă spun că oraşul Dărmăneşti a avut ieri şedinţă de consiliu local, Tg. Ocna, Moineşti, 
Consiliul Local Bacău au luni, iar restul unităţilor administrativ teritoriale au astăzi. 
Mărgineni a avut ieri şedinţă, una din localităţile fruntaşe. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Restul unităţilor administrativ-teritoriale înseamnă 
vreo 10 comune, care au astăzi şedinţă, da?  

♣ D-na Coşa Maricica Luminiţa, consilier: Da. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc frumos. Practic marţi ar trebui să înaintăm 

întreaga documentaţie, întreaga aplicaţie. În sală este şi directorul de la ADIB, domnul Onica, 
şi şefa OI POS Mediu-lui de la Compania Regională de Apă Bacău. Cred că nu am omis pe 
nimeni.  
 

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: Vă consult dacă la punctul de Diverse aveţi 
obiecţiuni? 
  

Nefiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 
şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 04.03.2011, drept pentru care 
s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
           PREŞEDINTE,                                                                                           
            Dragoş Benea                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                      Elena Cătălina Brumă       
 
C.D./C.N./ 1 EXEMPLAR                                                        
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