CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 31 ianuarie 2012, 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.5 din 26.01.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 37.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei, sunt conduse de domnului preşedinte Dragoş Benea.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, bine
aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului judeţean pe anul 2012. Înainte de a da citire
ordinii de zi l-aş ruga pe domnul colonel Bădiţă, şeful dipozitivului de jandarmi, să-şi
retragă jandarmii pentru că nu cred că va fi nevoie de dânşii. Deci, nu este nici un fel de
problemă. Nu ne speriem de oameni. Nu cred că sunt agresivi şi dacă vor fi ne descurcăm.
Vă mulţumesc frumos. Constat că este o şedinţă foarte urmărită nu pot să nu-mi permit o
glumă şi să spun că dacă tăiam bilet astăzi, probabil că măream veniturile proprii ale
Consiliului judeţean. Dar până atunci haideţi să vă prezint ordinea de zi pe care am gândito noi executivul.
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 21.12.2011.
2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău pe anul 2012.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor
defalcate din unele venituri ale statului, pe anul 2012.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2012 la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2012 la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB”.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea unor
spaţii aflate în administrarea Complexului muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.184/2010 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini al serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a Indicatorilor de performanţă a
serviciului.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.164/2011
privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri
comerciale, stabilite conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi ale OMFP nr. 2875/2011, pentru anul 2012.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău
în consiliile de administraţie la instituţiile de învăţământ special şi special integrat
din judeţul Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în consiliul de administraţie al
Casei de Asigurări de Sănătate Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
evaluării managementului la instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl.Dumitru Brăneanu – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
12. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în
domeniul public sau privat al judeţului Bacău.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevenţelor anuale pentru cabinetele
medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr.884/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, valabile în anul 2012.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne
în valoare de 60.000.000 lei.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul «Compartimentare şi reabilitare clădire existentă pentru birouri
multifuncţionale şi cabinete medicale» în cadrul Centrului de recuperare şi
reabilitare neuropsihiatrică Dărmăneşti (CRRN Dărmăneşti).
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
16. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Moineşti, în
vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului ,,Strada Aurului Negru Reabilitare şi modernizare strada Mihai Eminescu, între strada George Coşbuc şi
strada Atelierelor (DN 2G) lungime 1.572,90 m.”
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău, cu Municipiul
Moineşti şi cu Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti în vederea realizării în comun
a obiectivului Heliport şi culoar de zbor la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Municipiul Oneşti
în scopul realizării în comun a proiectului “Pasaj inferior pe DN11, C.F. AdjudCiceu, în Municipiul Onesti”.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării “Programului de transport public
de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008 – 30
aprilie 2013”.
Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului propus pe traseul judeţean
nr. 36 “Bacău-Gârleni-Buhuşi” cuprins în Programul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 aprilie 2013.
Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe trei trasee judeţene.
Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexarii tarifelor pentru eliberarea licenţei de
traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, în judeţul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Bacău nr.189/22.11.2010.
Iniţiator: dna.Maricica Luminiţa Coşa– vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare DJ 159 la Pădureni km 35+30035+900 judeţul Bacău”.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
24. Diverse.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, având în vedere că avem
onoarea să-l avem în mijlocul nostru pe domnul prefect, poate îi dăm posibilitatea să-şi
exprime…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am stabilit cu dânsul, după aprobarea ordinii de zi
imediat îi voi da cuvântul.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da. Mă scuzaţi, nu am ştiut.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă nu mai sunt alte intervenţii şi ca să mă
încadrez în solicitarea domnului consilier Mihăilă vă supun aprobării ordinea de zi.
Se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule prefect, vă mulţumim că aţi venit la
şedinţa Consiliului judeţean, în premieră şi aşteptăm cu interes mesajul dumneavoastră.
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefectul judeţului: Domnule preşedinte, doamnelor şi
domnilor consilieri judeţeni, onorată asistenţă, în conformitate cu Legea 215, legea
administraţiei publice locale, conform art. 52 coroborat cu art. 91 în calitate de prefect vă
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rog să îmi permiteţi să mă adresez dumneavoastră, domnule preşedinte. În primul rând
suntem într-o stare tensionată, aglomerată, sunt mult mai multe persoane decât ne
aşteptam, nu vreau ca să mă substitui ca lider al celor care nu au încăput în sală, dar în
calitate de prefect vă asigur că voi lua toate măsurile chiar dacă este în scurt timp, ca
şedinţa Consiliului judeţean, să se desfăşoare în condiţii bune. Prezenţa mea aici este
motivată de ordinea de zi a şedinţei de azi, care a manifestat mult interes pentru massmedia, pentru reprezentanţii din judeţ şi în acelaşi timp şi pentru mine. Sunteţi în faza de a
aproba bugetul pe anul 2012. Din faţă s-au iscat multe nemulţumiri motivat de faptul de
cum s-a făcut repartiţia, criteriile, pe care le-aţi avut la bază înainte de a face repartiţia.
Astăzi vreau să vorbesc doar în numele a unui număr de 8 primari, dacă vreţi îi număr
sau mai bine zis comunele pe care le reprezintă, care au primit, sau le-au fost alocate sau
cel puţin în faza de proiect le-au fost alocate cele mai mici sume. Mai exact 300 de
milioane de lei vechi. Mi se pare o sumă destul de mică. De altfel, întreg bugetul judeţului
este mic, poate acesta este şi motivul unor contradicţii, alţii sunt deranjaţi de situaţia
financiară a ţării pe care o cunoaştem cu toţii şi nu vreau să o comentez. Vreau să fac
referire doar la cele 8 comune pe care le reprezint astăzi. Mai exact comuna Berzunţi,
Bogdăneşti, Buhoci, Caşin, Podu- Turcului, Sascut, Săuceşti şi Bereşti-Bistriţa. În zilele
anterioare aceşti primari au venit spre mine. Făcând o mica analiză pe situaţia lor actuală,
politică, constataţi sau este uşor de constatat, că la ora actuală nu mai sunt membri la nici
un partid politic deşi o parte din ei au ieşit primari pe listele PC-ului, o parte a PSD-ului,
o parte a PNL-ului, o parte independenţi. Aceşti primari astăzi nu prea mai au cu cine
discuta. Vreau să vă spun în acelaşi timp că aceşti 8 primari reprezintă o populaţie de 40
de mii de locuitori ai judeţului Bacău şi în special din zona rurală. În calitate de prefect mam simţit obligat să vin să mă adresez dumneavoastră. Acest buget nu este reprezentativ
pentru ei. Aceşti primari nu mai au nici o apărare. Se pare că relaţiile cu partidele nu le
mai au nici cu PNL-ul, nici cu PSD-ul, nici cu PC-ul, din motive că nu mai sunt membri
de partid. Se pare că uşa preşedintelui Consiliului judeţean pentru ei este închisă şi
dialogul cu ei s-a sistat. Au găsit un refugiu la prefect, nu ştiu dacă este cel mai potrivit
lucru sau nu, dar mă gândesc că sunt obligat să vin în faţa dumneavoastră să prezint
situaţia reală a acestor primari. Repet, reprezintă 40 de mii de locuitori ai judeţului Bacău.
Sunt anumite zone total defavorizate, şi spun aici: Podu-Turcului, Berzunţi, Buhoci, etc.,
care vin şi apelează la bunăvoinţa dumneavoastră. Aş dori să vă influenţez, să meditaţi, să
vă gândiţi bine şi realizez în acelaşi timp că toţi suntem, sau acest an este un an electoral
dar înainte de toate trebuie să ne gândim că şi cele 8 comunităţi trebuie să funcţioneze. Ori
un buget de 300 de milioane de lei vechi nu le ajunge la nimic. Au datorii şi ei, au şi ei
drumuri, pe drumuri nu s-a alocat nici un leu pentru acele comune. Pe mulţi dintre
dumneavoastră vă cunosc ştiu că unii dintre dumneavoastră lucraţi în sănătate, în
învăţământ alţii dintre dumneavoastră aveţi afaceri, şi vă provoc la o mediere, la o
meditare ce înseamnă sau ce poţi să faci fără buget?! Am considerat că în acest moment
este doar un proiect şi urmează să ia probabil statut de hotărâre, acest buget vine spre
prefectură să-i verificăm legalitatea şi dacă vom găsi fisuri putem să înaintăm spre
contenciosul administrativ. Nu o luaţi ca pe o ameninţare, nu vreau să facem acest lucru.
Vreau puţin să mai meditaţi să mai corectaţi sumele. Sunt suficiente argumente,
disproporţia este prea mare. Nu se poate ca o comună cu 5.300 de locuitori să ia 300 de
milioane când altă comună cu 1.500 de locuitori să ia 6 miliarde. Este prea mare
disproporţia. Pentru cele 8 comune se alocă în total 2,7 miliarde, nici jumătate măcar
pentru maximum alocat. Sunt şi alte dedesupturi, nu vreau să le comentez, vreau să vă
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aduc la un dialog real şi în calitate de prefect, chiar o rugăminte. Se mai poate face ceva.
Se poate veni cu un amendament, sper să-l accepte şi domnul preşedinte, să medităm un
pic. Este de unde lua, este de unde da. Se mai poate face ceva. Dacă dumneavoastră
acceptaţi şi dacă întradevăr ţineţi în totalitate la toate comunele şi nici nu mă îndoiesc să
fie alt fel chiar dacă primarii au fost PC, PSD, PD-L sunt nişte comunităţi unde deopotrivă
sunt cetăţenii judeţului Bacău. Este posibil ca peste două luni mulţi dintre noi să mergem
după voturi în comunele acelea. Este an electoral, este bine şi vă trimit la o meditaţie
sinceră deschisă fără interes şi să mai corectăm puţin bugetul. Este posibil în acest
moment. Domnule preşedinte, eu atât am avut să vă spun, doresc să fac puţin trimitere şi la
bugetul anului trecut. La fel s-au făcut nedreptăţi considerăm noi, motiv pentru care poate
şi prezenţa invitaţilor sau şi a celor de afară. S-a făcut bugetul, s-a făcut oarecum pe
genunchi, am încercat în cursul anului să-l corectăm, au ieşit multe dispute politice, nu am
reuşit să facem din motive financiare mare lucru, dar vă pot spune în acelaşi timp că am
ajuns în luna octombrie (poate pe puţini îi interesează), să avem 5 comune cu conturi
blocate. Am avut în luna octombrie. Nu a interesat pe nimeni nu am găsit nici o uşă la care
să batem. Din păcate toate comunele erau PD-L. Nu apăr pe nimeni, dar gândesc că şi azi
pornind cu un buget care şi aşa este sărăcăcios şi nu este împărţit echitabil vom ajunge în
aceiaşi situaţie şi vor avea de suferit oamenii care nu au nici cea mai mică vină. Doar prin
faptul că a dat votul unui primar, care astăzi nu mai este agreat. Nu putem. Dumneavoastră
domnilor consilieri chiar dacă se supără domnul preşedinte, nu ne putem lăsa la latitudinea
a două persoane să împartă un buget. Persoane care în anumite cazuri preşedintele PNL şi
preşedintele PSD s-au dovedit a fi iresponsabile. În tot cursul anului trebuie să ne gândim
deopotrivă la judeţul Bacău şi la toţi locuitorii lui. Este loc să medităm, este loc să
corectăm ceea ce s-a făcut anul trecut ceea ce se doreşte să se facă în acest an. Atât am
avut de spus, vă mulţumesc că mi-aţi acordat această intervenţie şi vă asigur în continuare
de verticalitatea mea şi să reţineţi că judeţul Bacău încă are Prefect şi mă interesează deopotrivă ce se întâmplă aici, ce se întâmplă afară, ce se întâmplă în stradă. Vă mulţumesc.
Bună ziua.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte : La toate aceste cugetări ale domnului prefect am să
vă răspund sau am să-i răspund şi dânsului la punctul 3 de pe ordinea de zi. Am să mă ţin
de ordinea de zi. Dânsul este uşor nelegitim în ceea ce spune, pentru că îi amintesc un
singur episod. Atunci când au fost inundaţii în judeţul Bacău nu l-am văzut să se dea de
ceasul morţii atunci când au venit sume alocate de la Guvern doar pentru anumite comune.
Nu pentru toate comunele care au suferit în urma inundaţiilor. Şi exemplul vă este deja
clasic dar îl pot extinde. Ştim cu toţii în 2010 că au fost inundaţii şi la Săuceşti dar vorbesc
de partea de nord-vest a judeţului, au fost inundaţii şi la Ghimeş au fost inundaţii şi la
Palanca, au fost inundaţii şi la Brusturoasa, au fost inundaţii şi la Agăş, au fost inundaţii şi
la Asău, au fost inundaţii şi la Comăneşti. Nu l-am văzut atunci pe domnul prefect sau
subprefect nici în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nici în vreo şedinţă de
Consiliu judeţean, nici în vreo şedinţă de Guvern, să se dea de ceasul morţii pentru că au
primit bani doar două comune din şase calamitate. Aşa că dânsul este cel puţin incorect în
ceea ce afirmă, iar vis-à-vis de conturile blocate, dânsul este reprezentantul guvernului în
teritoriu şi tot văd că acest guvern vorbeşte de deficit bugetar zero. Dar domnul prefect nu
se uită deloc la cheltuielile locale şi la deficitele bugetelor locale. Omite faptul că de 3-4
ani, administraţiile locale au intrat în marea majoritate a cazurilor pe deficit. Iar
cheltuielile nejustificate la foarte multe primării chiar şi în judeţul Bacău a devenit un
sport naţional. Şi indisciplina financiară a devenit un sport naţional şi de aceea se ajunge
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la episoade nedorite cu conturi blocate. Astea sunt câteva din observaţiile mele vis-à-vis de
problemele pe care le-a ridicat domnul prefect. Intrăm în ordinea de zi.
♣ Dl Curelea Ioan Cosmin, primar, comuna Caşin: Domnule preşedinte, tulburaţi
apele. Dumneavoastră trageţi toată vina asta. Nu degeaba sunt primarii aici în sală. Nu
aveţi deloc dreptate. Aţi fost imparţial an de an. De când sunt primar din 2008 aşa aţi fost
an de an. Tot timpul localităţile care nu au fost de la dumneavoastră, care nu au fost roşii
le-aţi tăiat financiar. Le-aţi pus sume mai mici. Şi comuna Caşin a fost grav afectată de
inundaţii dar aţi dat numai la colegii dumneavoastră de la PSD.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule primar, o să vă dau cuvântul.
♣ Dl Curelea Ioan Cosmin, primar, comuna Caşin: Aţi vrut numai pentru colegii
dumneavoastră PSD. Şi acum în jurul meu sunt numai PSD-işti care au primit câte 5-6
miliarde, iar comuna Caşin aţi lăsat-o cu 300 de milioane. O comună cu patru mii şi ceva
de locuitori. Unde este dreptatea? Aţi venit cu ziarişti? Ce concluzie vreţi să trageţi? Să se
lege de colegii noştri, să-i provoace? Asta vreţi să faceţi? Mai sunt două luni până la
alegeri. O să vedeţi! Nu degeaba am venit aici. Vă bateţi joc de întreg judeţul Bacău.
Creaţi neconcordanţă între celelalte localităţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi terminat? Dacă mai aveţi ceva de spus eu vă las.
♣ Dl Curelea Ioan Cosmin, primar, comuna Caşin: Cred că vreţi să mă poftiţi
afară…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă ar fi pe bunul simţ, dumneavoastră aţi fi de
poftit afară, dar eu vă poftesc să rămâneţi aici până când vreţi dumneavoastră şi să vorbiţi
cât vreţi. Mai aveţi ceva de completat?
♣ Dl Curelea Ioan Cosmin, primar, comuna Caşin: O să mai avem pe parcurs.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Rămâneţi în sală. Deşi aţi vorbit aşa
neîntrebat… dar nu cotează mergem înainte.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 21.12.2011 şi se dă cuvântul doamnei secretar al judeţului
Zară Elena Cătălina.
♣ D-na Zară 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 21.12.2011.
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 adoptarea bugetului propriu
al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2012.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Materialul l-aţi avut la mapă cu cele 5 zile
prevăzute de lege, este un material extrem de laborios. Înainte de a vă spune eu câteva
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păreri vis-a-vis de bugetul propriu al Consiliului judeţean aştept intervenţii de la
dumneavoastră, dacă sunt.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte eu ridicasem mâna înainte de a
trece la punctul 2 dar nu m-aţi observat. De altfel aş ruga colegii din mass-media, să
manifeste calm şi atitudine civilizată, pentru că un domn din mass-media a provocat un
mic incident. Voiam doar să vă spun înainte de a trece la punctul 2 că domnul prefect şi-a
expus un punct de vedere, a fost prezent aici în sală (nu vreau să par avocatul şi nici nu
sunt avocatul domnului prefect), dar dacă aveaţi ceva de comentat vis-a-vis de cuvântul
domnului prefect, trebuia să o faceţi în prezenţa dumnealui. Nu cred că este corect să
vobiţi în lipsa prefectului judeţului, indiferent dacă aveţi sau nu aveţi argumente. Deci, aş
vrea ca următoarele intervenţii pe acest subiect, să le faceţi în prezenţa domnului prefect
ca să-i daţi posibilitatea şi dumnealui măcar pentru acest lucru să răspundă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, la bugetul propriu discutăm.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Păi nici dumneavoastră nu aţi vorbit la ordinea de
zi după ce a plecat domnul prefect.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul prefect a plecat cum a venit. Nu mai spun
cum.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Am vorbit şi eu cum aţi vorbit şi dumneavoastră.
Acum trecem la bugetul propriu. Sigur că ne-aţi dat aici un roman foileton, ne-aţi convocat
la limită…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog să nu luaţi peste picior bugetul judeţului şi
munca unor oameni! Nu este roman foileton.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Am să trec direct la un capitol cât am putut să
studiez. Este vorba de o zonă…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci eu atât vă rog domnule consilier, să nu luaţi
peste picior munca unor oameni. Nu este roman foileton ci pur şi simplu un material, pe
care poate l-aţi citit, poate nu.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu. Eu nu iau peste picior munca oamenilor, ci doar
constat că aceste materiale puteau să ne parvină un pic mai devreme, ca să avem timp să le
studiem. Asta vreau să spun. Dar aşa târziu cum ni le-aţi dat, am observat şi am încercat să
răsfoiesc zonele pe care le mai cunosc şi m-am oprit la centrul Răchitoasa din subordinea
domnului director Braşoveanu. Domnule Braşoveanu, aveţi aici la capitolul 1.2 bunuri şi
servicii, subcapitolul 1.2.1.3, încălzit iluminat şi forţă motrică,- 2 miliarde?! Da?
Dumneavoastră aveţi acolo o sursă de încălzit pe gaz am înţeles. Nu?
♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC Bacău: Nu, nu este pe gaz.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dar pe ce este, pe GPL?
♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC Bacău: Nu, pe butan gaz.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule Braşoveanu, dar toată lumea ştie că
Răchitoasa practic este în mijlocul unei păduri. Eu am fost de trei ori acolo, am încercat să
discut şi cu domnul Grecu, am avut neşansa ca într-o săptămână să nu-l găsesc niciodată,
în fine una peste alta, este un centru apropiat zonei mele natale şi pe care o cunosc mai
bine. Acolo dacă eram şi voiam să fim chibzuiţi aşa cum spunem de fiecare dată, puteam
să achiziţionăm o centrală pe lemne. Acolo lemnul este aproape pe degeaba, cred că
găseam înţelegere la Ocolul Silvic şi banii aceştia să-i economisim domnule Braşoveanu!
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Deci aş vrea ca pe viitor să ne gândim la o asemenea achiziţie pentru că în doi, trei ani s-ar
amortiza. Cred că exemple din acestea de a cheltui banul (că doar tot nu este al nostru), şi
pe domnul director care este director doar numai cu numele, nu îl prea găsim pe la serviciu
şi ca să mă refer din nou la Răchitoasa, foarte bine ar face treabă un administrator. De altfel administratorul Grigoraş cam el face treaba, iar pe domnul Grecu îl plătim cam
degeaba, vă spun sincer treaba aceasta, (şi am să continui investigaţiile) pentru că
dumnealui s-ar părea să fie într-o anchetă penală. Şi dacă este aşa, ar trebui cumva să-l şi
suspendăm din funcţie. Una peste alta, nu aş vrea să fac un caz de aici dar aş vrea să cred
că acesta este un caz izolat şi în cel mai scurt timp am să mă edific dacă lucrurile stau aşa.
Asta vreau să vă rog, să-mi spuneţi dacă este corect ca noi în mijlocul pădurii să cheltuim
bani pe gaz pentru încălzit? Mulţumesc.
♣ Dl Braşoveanu Sorin, director, DGASPC Bacău: Da. Dacă legat de domnul Grecu
ar fi existat ceva suspiciuni vis-a-vis de managementul de acolo şi domnul consilier îl
cunoaşte, era bine să fi adus la cunoştinţa noastră, a conducerii sau în cadrul Consiliului
judeţean, să fi luat măsurile necesare. Dumnealui nu este de azi de ieri acolo şef de centru
şi ştiţi foarte bine asta. Legat de problema cheltuielilor cu iluminatul şi încălzitul acolo, în
2005 când am preluat aceste instituţii era un proiect în plină desfăşurare, în plină
implementare, finanţat cu finanţare externă şi cofinanţare din partea Consiliului judeţean.
După ce s-a finalizat această lucrare, acelaşi lucru am constatat şi noi, pe care l-aţi
constatat şi dumneavoastră, dar a fost necesară o evaluare din punct de vedere termic, să
vedem care este soluţia cea mai bună şi mai ieftină acolo. Şi soluţia cea mai bună şi mai
ieftină era să montăm o centrală pe lemne ceea ce s-a şi făcut în urma unui studiu făcut de
specialişti în 2010, iar în 2011 s-a aprobat de către Consiliul judeţean achiziţionarea unei
centrale termice. Pe 25 decembrie a fost pusă în funcţiune această centrală. Iar anul acesta
cheltuielile vis-a-vis de anul trecut trebuie să fie mai mici. Anul trecut a fost 4 miliarde
acum sunt 2 miliarde. Deci, o reducere cu 50%. Vă mulţumesc.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor consilieri, domnilor
invitaţi. Ca unul dintre consilierii care am stat în această clădire din anul 1992 aproape în
toate mandatele şi actualmente, mă bucură foarte tare faptul că domnul prefect ne-a onorat
cu prezenţa, mă bucură foarte tare că domnul prefect este îngrijorat de situaţia cetăţenilor
judeţului Bacău. Fac un mic amendament. Din multe alte probleme care ar trebui să-l
îngrijoreze pe domnul prefect, s-a oprit doar la o problemă punctuală şi a venit la noi şi a
expus un punct de vedere pe care îl apreciem, dar nu văd şi nu pot înţelege modul acesta
de a veni şi a expune o problemă, după care domnia sa să plece foarte repede fără a asista
la un dialog pe care şi-l doreşte toată populaţia judeţului, inclusiv cei prezenţi azi. Motiv
pentru care domnule consilier Mihăilă, vă rog foarte mult să fiţi cât se poate de echilibrat.
Dumneavoastră şi domnul prefect la nivelul forului politic care suntem, chiar dacă nu
place cuvântul la mulţi, Consiliul judeţean este un for politic. Nu cred că stă bine
reprezentantului guvernului în teritoriu să vină în public şi să aducă injurii la persoane
nominalizate. A doua problemă. Domnilor, spre ştiinţa tuturor, an de an bugetul
Consiliului judeţean şi în special în ultima parte de timp a fost din ce în ce mai mic.
Doamna director Hăineală mi-a confirmat că sursele de venit ale bugetului Consiliului
judeţean pe anul acesta sunt cu aproape cu 20 de procente mai mici faţă de anul trecut
care şi anul trecut a fost mai mic faţă de anul din urmă. Ştiu foarte exact că înainte de a
ajunge astăzi aici să avem acest document, s-au purtat discuţii la toate nivelele, inclusiv (în
cunoştinţă de cauză) cu domnul prefect. Dânsul ştie modalităţile şi regulile care au stat la
baza împărţirii pe unităţi administrativ- teritoriale, pe întreprinderi sau unităţi subordonate
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Consiliului judeţean. Sigur că da, la o primă citire sunt inechităţi care pot să trezească
discuţii contradictorii. Dar domnilor, regula a fost stabilită inclusiv cu această cunoştinţă
de cauză a domnului prefect. Mă surprinde azi pentru cele ce a afirmat. În concluzie aş
ruga maturitate în gândire şi în exprimare şi invit pe toţi cei prezenţi, inclusiv pe domnii
primari să-şi expună, să-şi motiveze fundamentat pentru ce sunt astăzi prezenţi aici, că alt
fel trebuia să fie toţi 93 şi în funcţie de dialogul care îl dorim toţi să-l avem, în condiţii
civilizate să putem ieşi astăzi la final cu o concluzie. Şi vreau să o spun foarte apăsat, că
Legea finanţelor publice obligă până la sfârşitul lunii ianuarie Consiliul judeţean, să aibă
aprobat un buget. Altfel trezoreria şi celelalte structuri financiare închid conturile. De
aceea vă propun cu tot riscul chiar dacă urmează o altă şedinţă a Consiliului local
planificată peste două ore să stăm cât este nevoie cu toată responsabilitatea aleşilor, pentru
că domnii primari ca şi noi consilierii avem un mandat în spate, a tuturor cetăţenilor cu
drept de vot de pe teritoriul judeţului şi nu ne este indiferent. Dar repet cer maturitate în
gândire şi logică în acţiune. Vă mulţumesc domnilor.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc şi eu. Nu vreau să-i răspund neapărat
domnului consilier, dar dorinţa de dialog a prefectului s-a văzut de la început. A venit, nea informat şi a plecat. Nu văd altă modalitate să-i răspund decât imediat după ce dânsul a
vorbit. V-am prezentat două exemple de situaţii extrem de incorecte care s-au petrecut dea lungul anilor în judeţul Bacău şi nu a intervenit nimeni atunci, nici primarul, nici
prefectul judeţului şi vă dau un exemplu de natură foarte recentă: formula de la finanţe
prin care s-au distribuit bani la primării şi văd că nimeni nu spune de acea formulă şi
sumele care s-au trimis la primării este o formulă, care cică înglobează toate elementele
astfel încât sumele să fie cât mai corecte, mai echilibrate şi mai aproape de realitate. Dar
nu am văzut pe nimeni să spună de ce o comună ca Zemeşul a primit de la finanţe anul
acesta 7 lei, sau 3 lei. Nu a spus nimeni chestia asta, nici domnul prefect, nici domnul
primar, care intervenise neîntrebat aici, am dat exemplul cu inundaţiile, am dat exemplul
cu conturile blocate. Domnul prefect ar trebui să facă apel în primul rând la domnii
primari, să mărească disciplina financiară. O repet, marea majoritate a consiliilor locale
din judeţul Bacău au intrat pe deficit încă din 2007-2008, şi continuă să crească aceste
deficite. Cu toţii ne dorim să facem investiţii, în alimentări cu apă, în canalizare, în
drumuri comunale, dar trebuie să o facem în nişte limite rezonabile. Avem venituri de 10
miliarde din bugetul propriu, din sumele de la finanţe şi din sumele de la Consiliul
judeţean, angajăm bugetul de cheltuieli cu 11,12,15 miliarde, dar nu cu 50 de miliarde sau
cu 60, şi după aceea să ne mirăm că sunt conturile blocate şi să mai venim în şedinţa de
Consiliul judeţean aici şi să spunem că nu ştiu ce se mai întâmplă în comuna respectivă, ce
tragedie. Conturile se blochează şi din cauza celor care semnează acele contracte, în speţă
a primarilor şi a constructorilor care se aruncă în fel de fel de lucrări nefinanţate. Şi văd că
nu are nimeni curajul să pună piciorul în prag şi să spună adevărului pe nume. Bun.
Constat că la bugetul propriu al Consiliului judeţean nu vorbim. Suntem la punctul 2 am să
vă spun câteva cuvinte. Este un buget axat în special pe investiţii, aşa cum îşi doreşte şi
Guvernul, aşa cum îşi doreşte şi domnul prefect, înţeleg. Investiţii în sănătate şi când spun
sănătate mă refer la Spitalul Judeţean de Urgenţă, la Spitalul de Pediatrie şi la Spitalul
Municipal Moineşti, investiţii în educaţie, investiţii în infrastructură fie că vorbim de
infrastructura de mediu, fie că vorbim de infrastructura de drumuri judeţene. Vom avea un
punct pe ordinea de zi prin care încercăm să contractăm un credit în condiţiile prevăzute
de lege astfel încât să putem asigura finanţarea proiectelor europene pe care judeţul Bacău
le are în implementare. Şi are proiecte în implementare repet, fie pe fonduri europene fie
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pe infrastructura de mediu fie pe cea de sănătate la Spitalul Judeţean de Urgenţă sau la
dotarea SMURD-ului. Anul acesta alocăm din fonduri europene aproximativ un milion
şapte sute de mii de euro pentru dotarea SMURD-ului după ce anul trecut au fost alocate
aproximativ un milion trei sute de mii de euro pentru investiţii în alimentare cu apă şi
canalizare, acolo împreună cu primăria Bacău şi Compania Regională de Apă Bacău. Sunt
investiţii care se derulează în judeţ, investiţii pe drumuri judeţene pe fonduri europene,
investiţii pentru care trebuie să contractăm un credit pentru că altfel riscăm să fie blocate
aceste investiţii şi cred că nu-şi doreşte nimeni. Asta în condiţiile în care întradevăr
bugetul Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2012 este mai mic decât în anul 2011, care la
rândul lui a fost mai mic decât în anul 2010, şi mai mic decât în 2009. Deci sumele alocate
Consiliului Judeţean Bacău în ultimii trei patru ani au fost într-o continuă scădere şi despre
asta iarăşi văd că nu spune nimeni nimic, nici un parlamentar de la putere sau
reprezentantul guvernului în teritoriu. Astea sunt principalele linii ale bugetului propriu ale
Consiliului judeţean.
♣ D-na Biri Daniela consilier: Aş dori şi eu dacă pot primi nişte amănunte legate de
concretizarea proiectului de coparticipare între Consiliul judeţean şi Consiliul Local
Tg.Ocna legat de drumul DJ 116. A fost aprobat acel proiect, am făcut lobby la nivelul
Consiliului local ca să fie plătit cât mai repede proiectul şi studiul de fezabilitate cu care
era participarea oraşului şi aş vrea să ştiu dacă acest proiect poate să fie concretizat.
Întradevăr criza de bani şi situaţia financiară pe judeţ şi pe localităţi este din ce în ce mai
grea, dar nu aş vrea ca acest lobby pe care l-am făcut la nivelul localităţii să fie considerată
o cheltuială nejustificată în condiţiile în care nu poate fi dus la îndeplinire acest proiect, de
care întradevăr au nevoie şi comuna Bârsăneşti şi oraşul Tg Ocna. Luând în calcul că aveţi
în proiect ceea ce se numeşte acel pasaj de la Oneşti, obligatoriu pe perioada construcţiei
va fi nevoie de un drum aleatoriu pentru a se face legătura Văii Trotuşului cu Bacău. Acest
drum poate scurta cam cu vreo 30 de km distanţele. Deci dacă puteţi să-mi daţi nişte
explicaţii în sensul acesta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: El este prins în proiectul Serviciului Public Judeţean
de Drumuri pentru acest an, asta în condiţiile în care nu se va reuşi finanţarea lui pe
programul naţional de dezvoltare a infrastructurii pentru că este un proiect ca multe altele
trimise de Consiliul judeţean, sau consiliile locale din judeţul Bacău către Ministerul
Dezvoltării, pentru a fi finanţat pe programul naţional de dezvoltare a infrastructurii. Eu
încă trag nădejde că vom reuşi să obţinem alocare pe acest obiectiv de la Ministerul
Dezvoltării prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii. Dacă acest PNDI nu
se va pune în mişcare şi dacă vom începe acest pasaj subteran la Oneşti asta bineînţeles
după aprobarea dumneavoastră, evident că va trebui să intervenim noi prin Serviciul
Public Judeţean de Drumuri şi să modernizăm şi acea porţiune de drum. Repet, trag
speranţă că pe PNDI se va rezolva acest obiectiv dacă nu este în priorităţile Consiliului
judeţean. Omisesem să vă spun, că iarăşi nici domnul prefect şi nici altcineva nu spune că
şi la consiliile locale, atenţie la primării, care sunt atât de apărate acum, şi la consiliile
judeţene s-au micşorat cotele din impozitul pe venitul global. Nu spune nimeni despre
acest lucru. Nu l-am auzit aici pe domnul prefect. Domnul prefect a venit, ne-a citit puţin
din impresiile şi cugetările dânsului şi a plecat. Asta este capacitatea de dialog a
reprezentantului guvernului actual. Deci dacă dânsului i-am rezervat loc acolo, i-am urat
bun venit şi aşteptam să ne asculte părerile şi păsurile noastre, că avem şi noi păsuri la
Consiliul judeţean. Nu poţi să vii şi doar să ne informezi şi să pleci aşa din sală.
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♣ D-na Biri Daniela, consilier: Am înţeles. Facem în continuare tot ce se poate numi
susţinere ca să putem întradevăr să mergem pe acest proiect naţional care ar însemna o
economie din punctul de vedere al judeţului. În acelaşi timp, analizând în mare ceea ce se
numeşte bugetul, putem spune că este un buget destul de bine calculat matematic dacă e să
o luăm aşa, s-a făcut o repartizare destul de obiectivă. Este adevărat că există şi lacune şi
întradevăr comunele respective au de ce plânge. Dar noi ca Partid Naţional Liberal vom
susţine localităţile care ne reprezintă fiind în cunoştinţă de cauză la proiectele pe care le
au.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Încă odată vă reamintesc că suntem la bugetul
propriu al Consiliului judeţean, care întradevăr a încercat să acopere toate capitolele în
măsura în care am reuşit. Aţi văzut că nu prea am reuşit pentru că de aceea mergem la
credit, pentru că dacă nu mergem la credit să ştiţi că s-ar bloca foarte multe în judeţul
Bacău şi s-ar putea să trăim şi această ipostază că s-ar putea ca Ministerul Finanţelor să
pună nişte beţe în roate pentru acest împrumut. Dar plec de la prezumţia de bună credinţă
şi trag nădejde că vom aproba acest buget propriu al consiliului şi punctul 14 din ordinea
de zi privind aprobarea contractării acestei finanţări rambursabile.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului, pe anul 2012.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La fel materialul a fost la mapă în timpul prevăzut
de lege şi în timp util. Vineri dimineaţă materialele au fost gata, unii au luat materialele
sâmbătă, alţii duminică şi astăzi vin şi spun că nu le-au primit mai repede. Dar asta este
ipocrizia pe care o manifestă unii dintre noi. Sunteţi liberi la dezbateri, inclusiv consilierii
judeţeni şi cine este în sală că-i primar, că-i consilier local, nu mă deranjează nici un fel de
intervenţie. Rugămintea către dumneavoastră este ca intervenţia să fie cât mai concisă şi
limitată în timp, pentru că probabil sunt foarte mulţi care vor să intervină.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Sarcina mea este uşurată pentru că subiectul a fost
deschis înainte de a începe şedinţa şi la acest punct 3 care este repartiţia pe unităţi
administrativ- teritoriale a bugetului unde avem noi competenţa să intervenim, totdeauna
sunt discuţii. Permiteţi-mi să spun părerea mea, că eu nu am regăsit în aceste criterii pe
sumele alocate unităţilor administrative nici un pic de raţiune. Şi nu vreau să lungesc
discuţia, aş vrea să fiu cât mai scurt. Constat că acea cutie a pandorei rămâne deschisă în
continuare şi mereu căutăm să dăm vina unii pe alţii. Aş vrea să exemplific câteva lucruri
şi încep cu oraşele pentru că aşa este normal. Sigur că aceste oraşe au diverse culori
politice. Dar nu pot să înţeleg de ce un oraş ca Dărmăneşti unde sunt în jur de 14 mii de
locuitori primeşte 6 miliarde şi vine o sumă cam de 428 de mii de lei vechi pe cetăţean din
localitate. Şi Tg. Ocna care întâmplător şi temporar are altă culoare politică se duce cu 1,5
ori mai puţin la 3,5 miliarde respectiv 290 de mii pe cetăţean al oraşului Tg. Ocna.
Trecând la comune şi tot în scurt vreau să fiu, discrepanţa este şi mai mare, pentru că sunt
foarte multe exemple, dintre care vă rog să-mi permiteţi să amintesc doar două. Se
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vehiculează, domnule preşedinte, mereu, că au venit bani de la Guvern şi facem din
Consiliul judeţean în permanenţă şi am făcut-o în decursul anului 2011, o tribună politică
în care criticăm guvernul că alocă sume numai unităţilor PD-L-iste. Permiteţi-mi să dau un
singur exemplu să compar două comune: în ultimii doi ani cu tot cu banii de la guvern (şi
o să vedeţi ce iese). comuna Nicolae Bălcescu care…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier ori le comparaţi pe toate ori
numai două că sigur o să găsim imperfecţiuni la orice buget.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Compar mai multe dacă vreţi. Am vrut să nu reţin
atenţia colegilor. Adunând la comuna Nicolae Bălcescu o comună de 6 ori mai mare decât
Iteşti, comună cu 10 mii de locuitori, care primeşte în ultimii doi ani două miliarde două
sute anul trecut de la Consiliul judeţean, trei miliarde cinci sute anul acesta şi atât s-a putut
un miliard de la guvern, deci în total şase miliarde şapte sute opt zeci. O comună ca Iteşti
cu 1600 de locuitori primeşte nimic de la guvern, 7 miliarde cinci sute în anul 2011 şi
acum 4 miliarde cinci sute. În total 12 miliarde. Diferenţa de cinci, şase miliarde nu cred
că se justifică, indiferent de câte proiecte, de câte intervenţii, de cât de frumoşi suntem, ca
la o comună de şase ori mai mică să fie suma mai mare. Ca acest lucru, pot să mai
exemplific comuna Tamaş de exemplu, fiind comună PD-L ar trebui să fiu foarte, foarte,
bucuros că a primit 5,4 miliarde. Nu sunt bucuros stimaţi colegi, nu sunt deloc, pentru că o
comună alăturată Gioseni, pe care nu-i desparte decât o intersecţie şi care la un moment
dat erau împreună şi chiar cu un număr mai mare de locuitori, primeşte două miliarde, de
2,5 ori mai puţin. Să mă ierte Dumnezeu, nu sunt bucuros pentru comuna Tamaşi, dar sunt
trist pentru un principiu care este evident în această zonă. Mai mult decât atât, de fonduri
europene să discutăm domnule preşedinte, şi vă aduceţi aminte că acest consiliu a fost
raţional, a fost raţional în 2010 când indiferent de culoarea politică celor care au accesat
3.2.2. li s-au dat câte şase miliarde şi nimeni nu a avut nimic împotrivă. Cum poate oare
comuna Parava care are un 3.2.2. în acest an să se descurce la cofinanţare cu 2,5 miliarde
faţă de Măgireşti care este aproximativ egală sau puţin mai mică şi care se descurcă cu 5
miliarde. Este o altă discrepanţă pe care eu nu o înţeleg.Vorbim de atracţia fondurilor
europene domnule preşedinte. Haideţi să concretizăm şi în fapte. Sigur că ar fi multe de
spus şi dacă vreţi exemple se găsesc pe toată lista. Vreau să fac şi eu o referire la subiectul
deschis de domnul prefect, dându-i un răspuns domnului Ichim că de ce a venit prefectul
cu asta acum! Păi cu asta acum a venit pentru că asta se discută azi, pentru că are
intervenţii de la primari pentru că se plâng şi ei unde pot. Au fost aceste 8 comune pe care
le-am văzut şi eu în liste executate politic sau chiar personal. Nu ştiu de ce se întâmplă aşa
ceva. Poate că cineva are ceva cu primarii ca oameni, poate motivat, poate nemotivat, dar
fraţilor, oamenii din comune nu sunt vinovaţi. Ei nu au nici o vină. Aceste discrepanţe nu
le pot înţelege, nu am să le înţeleg niciodată, de aceea dacă îmi permiteţi ca o părere
personală, personală de această dată, soluţia pe care eu o văd, poate că nu este bună, dar
totuşi dacă o am mi-o exprim, este ca această repartiţie pe unităţi administrative după ce se
taie de la oraşe, justificat oraşele având un buget mult mai mare decât al judeţului. Bacăul
are de zece ori şi ceva mai mare decât tot judeţul nostru, să împărţim sumele rămase exact
pe mărimea populaţiei, fiecărei comune. Sigur că probabil că nu o să acceptaţi
dumneavoastră aşa ceva, majoritatea vă aparţine, sigur, noi suntem în opoziţie în acest
judeţ, şi de aceea ne calmăm durerile exact pe unde putem, dar dacă nu se face o chestie
raţională eu vă spun de acum că grupul nostru nu va vota acest buget.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, osândiţi primari.
Aş vrea să fiu cât se poate de sintetic pentru că poate dăm posibilitatea şi câtorva primari
12

să-şi exprime măcar „oful” dacă altceva nu mai putem face pentru ei. Sigur că nu ar fi fost
o surpriză să constatăm că aţi întocmit un buget exclusiv pe criterii politice. Avem surpriza
neplăcută să constatăm că aţi întocmit un buget de campanie electorală în care aţi împărţit
judeţul în două. O parte care înglobează mai puţin de jumătate din populaţia judeţului şi
care este administrată de primari PSD, PNL şi PC, şi căreia i-aţi distribuit mai mult de
70% din banii alocaţi, iar cealaltă parte care înglobează după calculele mele mai mult de
jumătate din populaţia judeţului administrată de primari PD-L şi UNPR, şi care au primit
ceva mai mult de 20% din banii alocaţi din cele 400 de miliarde. Asta dacă ar fi să vorbim
de criterii, de mult discutatul criteriu al numărului de locuitori. Acest criteriu l-am spus
toţi, este sublim, dar în această repartiţie lipseşte cu desăvârşire. Dacă analizăm în capul de
tabel, pe care ni l-aţi prezentat, (numai în cap, în capul de tabel) că dacă ne uităm în tabel
ne îngrozim. Aveţi la coloana 3 specificaţia sume pentru cofinanţarea proiectelor de
infrastructură. Va să zică ne referim la proiectele de infrastructură pe care trebuie să le
susţinem şi mai ales la proiectele cu finanţare europeană despre care tot spunem că sunt
aproape singura noastră şansă de a ieşi din criză. Ori constatăm că această repartiţie a fost
făcută tocmai pe dos. Primarii conştiincioşi care s-au zbătut şi au adus fonduri europene şi
nu au cheltuit banii pe balastări efemere, au primit sume derizorii şi vă pot da exemple
aici, Sascut, Corbasca, Buhoci şi exemplele pot continua, în schimb finanţăm cu sume
consistente primării mici, neperformante, care au la capitolul „accesări fonduri europene”
colosala cifră zero şi aş da aici un exemplu (nu am vrut să mai dau acest exemplu de vreo
doi ani, dar anul ăsta am să-l dau), primăria Glăvăneşti care primeşte în anii 2011 şi 2012
suma de aproape 13 miliarde de lei. La accesări fonduri europene se află cifra zero. Câţi
bani mă întreb, din această sumă de 400 de miliarde pe care noi astăzi, adică
dumneavoastră, USL-ul îi împărţiţi primăriilor dumneavoastră, îi vom regăsi în balastări
făcute de clientela politică care va alimenta cu bani campania electorală a USL-ului? Eu
am curajul să dau un răspuns. Majoritatea. Cu ce se aleg locuitorii judeţului Bacău?, cu
vorbe în vânt. Sunt condamnaţi în continuare la sărăcie, multe primării intră în
imposibilitate de plată. Dar până la urma urmei ce mai contează, câştigăm alegerile şi
mergem mai departe. Alt aspect deosebit de grav pe care aş vrea să-l subliniez. Este
răzbunarea politică care se află în acest proiect. Comunităţi pedepsite pentru că primarii
lor şi-au exprimat anumite opinii. Ţineţi minte ultimile două, trei şedinţe dacă nu mă înşel,
în care domnul Constantin Avram pe care îl apreciez şi îl stimez ca om politic,
preşedintele partidului conservator, copreşedinte al alianţei dumneavoastră, venea ca un
lait motiv de fiecare dată cu un amendament. Acel amendament era Berzunţi. Spunea că
este o comună mare, o comună importantă şi că merită ajutată, şi pentru care mai cerea
bani. Mi se părea legitim. Era o comună pe care o cunoştea. De fiecare dată i s-a aprobat
acel amendament. Anul acesta pentru că domnul primar Bălan a avut curajul să-şi exprime
altă opţiune a fost pedepsit şi a primit celebra sumă de trei sute de milioane de lei. La fel
ca şi Caşin, Sascut, Podu-Turcului, Buhoci, Săuceşti şi lista celor 8 primari care ori şi-au
exprimat altă opţiune, ori au intrat în dizgraţia unor şefi de partide. Asta numesc eu
răzbunare care nu-şi are loc aici, pentru că vorbim de soarta unor comunităţi. Toate acestea
au fost posibile, datorită lipsei majore de transparenţă. Este primul an în care executivul
primăriilor împreună cu aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, împreună cu
executivul Consiliului judeţean, nu ne-am mai întâlnit cum făceam în anii anteriori să
discutăm, să stăm de vorbă, să ştie şi consilierii judeţeni exact de la primari (majoritatea
dintre noi participau) să ştie şi consilierii judeţeni care sunt proiectele, care sunt
problemele şi care sunt dificultăţile cu care se confruntă primarii.
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Ne întrebaţi de ce nu ştim de Zemeş. Păi de unde să ştim de Zemeş dacă nu ne-am
mai întâlnit să discutăm cu fiecare primărie ce problemă are? Dacă ne-am fi întâlnit, sigur
domnul primar ne-ar fi spus, am fi ştiut, şi sigur nu am fi stat cu mâinile în sân. Sigur că o
parte din probleme noi le-am preluat din discuţiile telefonice cu primarii, din vizitele pe
care le-am făcut noi la primării, dar o viziune de ansamblu asupra judeţului, nu poţi avea.
Să colinzi judeţul în 93 de unităţi administrativ-teritoriale, să ştii exact ce este în judeţ…!
Vă bazaţi în schimb pe o majoritate zdrobitoare de 28 de consilieri care sigur vor vota
acest proiect, dar în felul acesta faceţi o mare nedreptate locuitorilor acestui judeţ pentru
că îi pedepsiţi pentru modul în care au votat. Ce să vă spun, rămân consternat de tot ce s-a
întâmplat în ultimile zile. Noi ce o să facem, noi consilierii judeţeni PD-L, poate supăraţi
nu ştim ce o să facem, dar împreună cu parlamentarii noştri nu o să stăm cu mâinile în sân.
Vom semnala guvernul şi vom încerca să ameliorăm din această mare nedreptate pe care
aţi făcut-o şi sunt convins că acest guvern atât de blamat şi atât de jignit de reprezentanţii
USL, va da dovada responsabilităţii lui şi va face ceea ce a făcut şi luna trecută domnul
preşedinte, un gest despre care nu vorbeşte nimeni. Guvernul acesta Boc, aflat într-o mare
criză, a participat în aceeaşi măsură ca şi Consiliul judeţean la achiziţia computerului
tomograf de la Spitalul Judeţean atât de necesar sănătăţii acestui judeţ. În contradicţie cu
guvernul Tăriceanu susţinut cu entuziasm de către PSD care în 2008 a luat computerul
tomograf de la Spitalul Judeţean, (care a ajuns la Spitalul Judeţean) şi l-a transferat la
Călăraşi. Pentru că acolo candida Măria Sa, domnul ministru Nicolaescu. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, pentru că aveam un reprezentant în guvern
foarte vajnic, era foarte important, a putut conduce la fel de bine.
♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Domnule preşedinte, ce am spus acum, v-am citat pe
dumneavoastră. Asta aţi spus dumneavoastră atunci când am tăiat panglica la computerul
tomograf. Ministrul Nicolaescu care l-aţi susţinut frecvent v-a luat computerul tomograf de
aici şi l-a dus la Călăraşi. Boc pe care îl înjuraţi şi îl faceţi în toate felurile, nu a făcut prea
multă publicitate, l-a adus, a participat la fel ca şi noi cu cinci miliarde, nu-i o laudă mare,
dar oricum am găsit din sărăcia prin care trecem, bani ca să facem ceea ce nu au făcut alţii
atunci când traversau o vreme de bun economic. Mulţumesc. Poate lăsăm şi pe alţi primari
să vorbească.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Judeţul Bacău avea un reprezentant de seamă în
guvern atunci şi ar fi putut să împiedice mutarea tomografului de la Bacău la Călăraşi, dar
nu a făcut-o şi omiteţi acest lucru dar e pe răspunderea dumneavoastră.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Guvernul ar fi putut să cadă dacă nu-l susţineaţi
dumneavoastră, avea 20%. Ştiţi că domnul Hrebenciuc l-a susţinut încă doi ani 2007-2008.
♣ Dl Andruşca Nicolae, primar, comuna Bogdăneşti: Domnule preşedinte, domnilor
consilieri, onorată asistenţă. Pentru detensionarea situaţiei, vă spun de la început, că
(preiau un mesaj din Piaţa Universităţii) vreau să fim prieteni. În acelaşi timp pot să vă
spun că am onoarea să reprezint comuna Bogdăneşti, am onoarea să particip pentru prima
dată la o şedinţă de Consiliul judeţean. Pentru mine Consiliul judeţean nu înseamnă numai
o instituţie deliberativă, înseamnă şi echipa administrativă care a fost la dispoziţia noastră.
Eu am o părere extraordinară despre echipa domnului preşedinte tocmai pentru că nu este
politizată. Părerea mea este, (pentru că lucrez şi eu cu oamenii sunt la al treilea mandat),
că situaţia sărăciei nu se gestionează cu prea multă patimă. Aş începe paradoxal propriuzis discursul să vă mulţumesc domnule preşedinte, pentru ajutorul pe care l-aţi acordat
comunei Bogdăneşti, pentru repartizarea sumelor pentru anul trecut. În acelaşi timp vreau
să vă spun că am venit aici să apăr interesele comunei pentru că asta este menirea noastră.
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Evident că sunt frustrat şi nu înţeleg şi pot să informez asistenţa că fiind ajutat pe secţiunea
de dezvoltare, pentru că aici suntem descoperiţi noi primarii de comune, şi dumneavoastră
ştiţi mai bine lucrul acesta. Pe secţiunea de funcţionare, dacă am gestionat, şi vă dau
dreptate, noi primarii avem probleme de gestiune a fondurilor băneşti atâtea cât sunt ele.
Dar, pe partea de dezvoltare, sigur suntem descoperiţi. Avem o lege a finanţelor publice
care glăsuieşte cam în felul acesta ,,să fim ajutaţi pentru partea de dezvoltare,,. Ceea ce
faceţi dumneavoastră acum, peste câtva timp se poate întoarce împotriva dumneavoastră.
Eu când am anunţat că o să candidez pentru UNPR am avut o discuţie cu dumneavoastră şi
m-aţi întrebat cum rămâne cu idealul social democrat. Acum vreau să vă întreb şi eu ca
între prieteni, (eu vă consider în continuare un prieten pentru că în plan uman am regretat
doi oameni pe dumneavoastră şi pe domnul Mardare) în rest nu prea am ce regreta. Şi vă
dau un exemplu din ziua de astăzi, au fost parlamentari care au stat la poză şi au plecat. Nu
prea îi vedem decât în campanie. Eu am primit o adresă de la dumneavoastră prin luna
septembrie, în care eram anunţaţi, respectiv consiliul local (estimativ fără îndoială) că o să
primim, (în septembrie bugetul era în construcţie probabil şi la nivel naţional) dacă îmi
amintesc corect, trei miliarde una sută milioane lei vechi. Acum din surse neoficiale am
înţeles că o să primim patru sute de milioane. Asta înseamnă reducere de aproape opt ori.
Bine, eu pun pariu cu dumneavoastră că ştiu ce răspuns o să-mi daţi. Vă pot informa şi
tocmai de asta vreau să vă mulţumesc pentru susţinerea pe care am avut-o pe buget, anul
trecut am reuşit să realizăm inclusiv cu o sponsorizare 12 proiecte de investiţii. Este o
nedumerire, nu înţeleg şi nu sunt atât de naiv încât să mă fi aşteptat la o consistentă
susţinere politică, dar de la 4 miliarde şi ceva, eu zic că i-am folosit corect şi asta rămâne
de văzut că o să dăm împreună examen. La patru sute de milioane totuşi este un semn de
întrebare? De aceea vă mai întreb, idealul social democrat nu trece şi prin idealul de
dreptate? În rest eu am făcut afirmaţia publică, am fost printre primii care m-aţi întrebat şi
v-am răspuns, declar încă o dată că o să candidez pentru UNPR, vă garantez că la
Bogdăneşti o să fie o competiţie corectă. Eu nu obişnuiesc, (eu sunt educator de meserie)
dar vă promit că voi face tot ce pot ca să vă bat în alegeri. Dar în acelaşi timp, revin la
mottoul de la început, vreau să rămânem prieteni pentru că de asta avem nevoie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La figurat să mă bateţi! Nu la propriu. La propriu
doar cu un domn de la lupte s-ar putea. Trebuie să trec în sala de lupte.
♣ Dl Andruşca Nicolae, primar, comuna Bogdăneşti: Da am înţeles lucrul acesta.
Mai am o observaţie. Apropo de prezenţa parlamentară, apropo de oameni care totuşi
trebuie să delibereze pe bază de lege. De ce nu aţi făcut nimic ca să se schimbe legea
finanţelor publice? Asta se întâmplă, pentru că nu reformaţi legea finanţelor publice, cei
care sunt la putere îi marginalizează pe ceilalţi. Acum o să se întâmple ce o să se întâmple,
asta mă interesează mai puţin, pentru că eu fac administraţie, eu sunt de meserie profesor
de istorie, nu sunt sub presiune, dar am această perspectivă a epocii fanariote actuale în
România. Clasa politică s-a obişnuit să ne manipuleze. Este prezentă în teritoriu numai în
campanie şi se doreşte, (nu vă supăraţi), de la acel nivel ca să vă ciugulim din palmă. Păi
nu se va schimba niciodată realitatea românească. Vom rămâne balcanici, ne vom plânge
că nu suntem ca nemţii. Păi nu vrem să fim. Nu-i mare lucru să se schimbe legislaţia
electorală şi mai ales legislaţia financiară. Cunosc realitatea şi dumneavoastră o cunoaşteţi
şi cei care ar trebui să legifereze în parlament. Banii ar trebui să vină cât trebuie la bugetul
de stat, mai puţin în general, banii trebuie să vină la judeţ cât trebuie, banii trebuie să vină
direct pe unităţi administrative, după nişte criterii obiective. Mulţumesc pentru răbdare.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Nu intenţionam să răspund, dar
pentru că domnul primar a introdus o puternică….
♣ Dl Andruşca Nicolae, primar, comuna Bogdăneşti: Dar rămâne pariul. Ştiu
dinainte ce o să spuneţi; Voi nu aveţi decât să primiţi de la PNDI.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu ştiţi, nu ştiţi. Nu. Pentru că dânsul a introdus o
puternică, să spun, componentă emoţională, mă obligă practic la un răspuns. De multe ori
îi spuneam şi domnului vicepreşedinte Brăneanu, tot le povesteam la partenerii sau la
adversarii politici, de primarul de la Bogdăneşti. Că totuşi comunitatea este mică şi aţi avut
puţină expunere şi vă dădeam ca un exemplu pozitiv, în special din punct de vedere al
discursului. Acum cred că mă înţelege toată lumea după atâţia ani, în rest ce să vă spun,
unele opinii vi le împărtăşesc, cu altele nu sunt de acord, sigur că explicaţiile mele nu vă
ţin de cald, rămân acelaşi simpatizant al dumneavoastră. Mergem mai departe.
♣ D-na Iacobescu Gabriela, primar, comuna Podu Turcului: Vreau să vă spun că eu
am reuşit ca primar independent. M-am întors în PSD la vechea matcă, da? deci m-aţi avut
în PSD. Domnule preşedinte, dumneavoastră ştiţi că eu am o stimă pentru dumneavoastră,
dar dumneavoastră pentru mine nu. De atâtea ori am venit la Bacău, v-am cerut bani şi
dumneavoastră, şi domnului preşedinte Hrebenciuc, dar nimic. Am avut inundaţii, pe
drumuri judeţene, mi-aţi spus, faceţi doamna doctor rapoarte, am făcut rapoarte peste
rapoarte, dar nimic nici un leu. Am stat în PSD am văzut că nu mi se dă nimic am plecat.
Aveţi ceva că sunt femeie? Sunteţi misogin? Eu am o întrebare: aţi uitat că şi pe
dumneavoastră tot o mamă v-a creat? Deci tot o femeie?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să nu exagerăm, să nu exagerăm.
♣ D-na Iacobescu Gabriela, primar, comuna Podu Turcului: Vă rog să nu mă
întrerupeţi. Noi suntem într-o ţară democratică, da? Judeţul Bacău nu ţine cont de
democraţie? Fiecare om are voie să opteze, are opţiunile lui, şi nu puteţi să ne obligaţi pe
fiecare să gândim la fel. Vreţi să ajungem din nou la un partid unic? Spuneţi-ne ca să ştim.
Exact cum spunea şi domnul prefect şi domnul Silviu Bondor, şi domnul consilier al meu
din zonă de ce să vă bateţi joc? Nu vă place de mine nu ştiu de ce? Nu ştiu. De gustibus.
Dar ce aveţi cu locuitorii? Am o comună de 5300 de locuitori, de gradul doi. Care este
raţionamentul? Eu nu înţeleg raţionamentul. Ori cât aş fi de raţională. Pentru ce mi-aţi dat
bugetul acela? Eu chiar vă rog frumos să nu-mi mai daţi nimic. Că aşa să vă bateţi joc, îmi
pare rău. Vă bateţi joc de o populaţie întreagă, nu uitaţi că aveţi consilieri USL în zonă.
Acei oameni cum îşi vor face campania? V-aţi pus întrebarea? Deci şi ei sunt nemulţumiţi.
O să veniţi în zonă pentru voturi. Pentru ce să vă dăm voturi? Exact cum spunea domnul
primar, eu sunt în UNPR şi îmi place şi mă felicit că m-am dus acolo, dar chiar îmi place.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă întrerup un pic, doamna primar.
♣ D-na Iacobescu Gabriela, primar, comuna Podu Turcului: Vă rog să nu mă
întrerupeţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră nu ştiţi nişte amănunte .
♣ D-na Iacobescu Gabriela, primar, comuna Podu Turcului: Eu ştiu foarte multe
amănunte pe care le-am scris în raport…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna primar! Vă rog să vă opriţi.
♣ D-na Iacobescu Gabriela, primar, comuna Podu Turcului: Le-am scris în raport,
vi le-am pus astăzi pe masă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog să vă opriţi şi după aceea reluaţi.
♣ D-na Iacobescu Gabriela, primar, comuna Podu Turcului: Nu mă opresc. Vi leam pus pe masă. Am informat şi Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Interne. Eu nu am
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să stau cu mâinile în sân. De ce să vă bateţi joc de oameni? Că vă bateţi joc de mine, eu
sunt una. Dar de oameni, de ce? Eu aş vrea să ştiu dacă acest buget este un buget al unui
corp restrâns sau este bugetul judeţului Bacău? De ce să nu beneficiem toţi? Deci asta este,
vă rog foarte mult, deci v-am depus raport, vă rog într-un scurt timp să-mi daţi răspunsul
pentru că eu nu o să stau pe loc, n-am stat niciodată şi când am avut nevoie să apăr Spitalul
din Podu Turcului, şi îi mulţumesc domnului Hrebenciuc pentru că eu nu uit niciodată pe
un om care şi dacă o vorbă bună mi-a dat, nu-l uit. Dar domnul Hrebenciuc ne-a ajutat şi
pentru asta am stat în partidul acesta şi pentru asta m-am reîntors. De ce vă bateţi joc?
Mie îmi pare foarte rău, domnul Hrebenciuc a fost singurul care ne-a ajutat şi ne-a
susţinut, pentru asta am revenit, dar dacă nici domnul Hrebenciuc (de atâtea ori am venit la
Bacău) şi nici dumnealui nu a putut să-mi dea banii, nici dumneavoastră, nici nimeni, păi
carte şi dragoste cu de-a sila nu se poate. Vă rog dacă aveţi ceva să-mi spuneţi, ceea ce nu
ştiu eu, cu toate că ştiu prea multe domnule preşedinte, dar o să-mi golesc guşa la
momentul potrivit.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi terminat?
♣ D-na Iacobescu Gabriela, primar, comuna Podu Turcului: Oarecum.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: V-aş ruga un singur lucru, trec peste faptul că aţi
amestecat-o şi pe mama în discuţie şi regret acest lucru, v-aş ruga să nu ne ameninţaţi şi să
luaţi în calcul că nu era nimeni din cei care au venit astăzi, primari nu sunt pe lista de
invitaţi, procedural putea să nu ia nimeni cuvântul, vă rog să apreciaţi faptul că toţi
consilierii judeţeni v-au permis să luaţi cuvântul, să vorbiţi şi să nu ameninţati. Atât vă
rog. În rest, doamna primar, suntem liberi să avem opinii diferite. Tot ce spuneţi
dumneavoastră îmi confirmă faptul că nu trebuie să vă respect decât ca femeie, din punct
de vedere administrativ, mă felicit că nu am aceleaşi opinii cu dumneavoastră, încă odată
mă felicit.
♣ D-na Iacobescu Gabriela, primar, comuna Podu Turcului: Felicitaţi-vă, dar să vă
felicite şi alţii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Cetăţenii, nu dumneavoastră.
♣ Dl Ionel Gălăţanu, primar, comuna Odobeşti: Domnule preşedinte, sunt la al
doilea mandat în comuna Odobeşti şi ceea ce spuneaţi dumneavoatră mai înainte că au
venit bani mai puţini, ştim, dar mă întreb şi eu... De exemplu, la comuna Secuieni, anul
trecut şi anul acesta aţi dat mult mai mult faţă de alţi ani. Comuna Odobeşti,
dumneavoastră aţi spus anul trecut, şi domnii consilieri îşi aduc aminte foarte bine că nu
am avut 3.2.2. aprobat. 3.2.2. la ora actuală în comuna Odobeşti este şi executat şi avem
foarte, foarte mari probleme cu cofinanţarea proiectului. Dacă mă puteţi asculta să spun
„oful” în şedinţa de consiliu. Am fost şi anul trecut, şi mulţumesc pe această cale
domnilor consilieri şi dumneavoastră personal, că am primit anul trecut cu 200 de milioane
în plus faţă de ce ne-a fost alocat, dar vă spun sincer că trebuie să fac un împrumut de 23
de miliarde şi îmi trebuie bani la cofinanţare pentru 3.2.2. O să vă mai anunţ domnilor
consilieri şi domnule preşedinte, ar trebui să ne mai ajutaţi şi pe noi primăriile din judeţul
Bacău, care avem proiecte făcute, deoarece în comuna Secuieni şi mă axez pe comuna
Secuieni, deoarece e comună vecină cu mine, comuna Secuieni este şi ca populaţie mai
mică ca mine, nu are nici un proiect la capitolul 3.2.2. iar ce a spus domnul consilier a spus
că e zero la proiectele europene. Eu anul acesta am făcut proiect şi pe 1.2.5. şi cred că sunt
aprobat şi pe 1.2.5. şi chiar aş avea nevoie, şi vă rog frumos să aveţi în calcul şi comuna
Odobeşti. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu.
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♣ Dl Nicolae Talabă, primar, comuna Urecheşti: Domnule preşedinte, onorat
consiliu, stimate doamne, stimaţi domni. În calitatea mea de primar al comunei Urecheşti
am fost delegat de colegii mei de la PD-L să prezint un punct de vedere vis-a-vis de felul
în care au fost alocate sumele bugetare pe anul 2012. Aş începe în felul următor. Doar în
în anul 2009 PD-L a avut o posibilitate fiind la guvernare cu dumneavoastră cei de la
PSD, să aibă un buget în judeţul Bacău ceva mai bun. Începând cu 2010, continuând
dramatic cu 2011, situaţia bugetară a comunelor PD-L se accentuează în minus şi pot să vă
confirm acest lucru. Dacă una, două, trei, cinci comune au fost cu conturile blocate vă
garantez că în viitoarea etapă, cred că peste jumătate vor ajunge în această situaţie.
Deosebit de important mi se pare că s-a plecat pe ideea că unii primari sunt performanţi şi
alţii neperformanţi. Domnule preşedinte vă pot spune că nu sunt de acord cu punctul
dumneavostră de vedere. Performanţă nu se poate face fără bani.Cine are bani poate face
performanţă. Cine are resurse şi poate şi perspectiva dezvoltării locale condiţionat de
teritoriu sau de incapacitatea economică a satelor sau comunelor atunci îi condamnăm în
mod nemilos la subdezvoltare şi poate chiar şi la situaţia incapacităţii administraţiei locale
de a mai face treabă. Responsabili suntem şi noi cei aleşii locali, dar sunteţi şi
dumneavoastră în calitate de reprezentant legitim al Consiliului judeţean şi pot spune că
în vara anului 2012 când vor veni alegerile locale, acest decalaj, această discrepanţă a
felului cum s-au alocat resursele pe 2013 se vor repercuta negativ şi asupra partidului
dumneavoastră chiar dacă acum suntem victimizaţi poate într-un mod oarecum prea dur
doar prin faptul că suntem PD-L-işti şi nu altceva. Nu trebuie să fim marginalizaţi
domnule preşedinte pentru că democraţia trebuie să funcţioneze indiferent ce convingeri
şi ce opţiuni are fiecare. În încheiere vreau să-i rog ceva pe domnii consilieri de la PNL.
Domnilor nu uitaţi dramatismul pe care comunităţile noastre locale l-au trăit în anul 2009,
poate oarecum victimizaţi şi de PD-L. Dar dacă vom continua să lansăm aceeaşi metodă şi
în 2012 cred că şi dumneavoastră vă veţi simţi total neconfortabil în teritoriu. Vă
mulţumesc.
♣ Dl Ioan Şelaru, primar, comuna Zemeş: Domnule preşedinte, domnilor şi
doamnelor consilieri, vă rog în mod oficial în numele UAT-eului Zemeş pe care îl
reprezint, joi la ora 16,00 am şedinţa de consiliu pe buget. Vă rog sincer să veniţi câte un
reprezentant, de la fiecare partid politic care este reprezentant în Zemeş, aşteptăm câte un
invitat la şedinţa de consiliu. Restul, ce s-a spus gândesc şi eu, ce se spune gândesc şi eu,
aud PSD, PC, PNL, PD-L, identitatea noastră este numele iar adresa este domiciliul de
unde am plecat. Domnule Mihăilă, ca să fiu corect până la capăt spuneţi că nu ştiaţi de
situaţia Zemeşului!? Dar nu m-aţi mai sunat de la alegerile trecute. Am tot trimis mereu
la Bacău hârtie, chiar dacă o să am de pătimit, vă spun ceea ce gândesc. În Zemeş nu mă
întreabă nimeni de cutare sau cutare. Mă întreabă, te-ai dus? Ai încercat? Legat de drumul
judeţean, în România nu mai am unde să încerc. De la Consiliul judeţean, Prefectură,
Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, nu
mi-a mai rămas unde să încerc. Nici oamenii nu mă mai cred şi pe bună dreptate. Chiar
dacă am ales ca primar să nu mint, pentru că nu mă mai crede nimeni. Deci vă rog insistent
şi am să trimit şi adresă în mod oficial, câte un reprezentant de la fiecare partid reprezentat
şi în consiliul local Zemeş, îi aştept la şedinţă joi la ora 16,00 şi vă asigur de tot fair-playiul posibil care ar trebui să fie peste tot. Vă mulţumesc.
♣ Dl Antica Eugen, primar, comuna Prăjeşti: Domnule preşedinte, domnilor şi
doamnelor consilieri, mă aflam în această sală şi în anul 2009, dumneavoastră ştiţi. Eram
doi primari, şi atunci mi-aţi dat 500 de milioane. În 2010 nu mi-aţi dat deloc, în 2011 mi18

aţi dat două miliarde. Suntem cu conturile blocate, de unde să luăm? Nu doresc altceva
decât să ne daţi şi nouă nişte bani pentru comuna Prăjeşti. Avem cea mai frumoasă
investiţie din judeţul Bacău care face cinste întregii Europe şi ţării noastre România.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Care?
♣ Dl Antica Eugen, primar, comuna Prăjeşti: Muzeul şi grădina botanică. Nu s-a
alocat un leu, 25 de bani. Socotiţi în toate ordonanţele de guvern câţi bani am primit eu şi
o să vedeţi că este zero. Vă mulţumesc. Dacă o să vreţi să ne daţi ceva o să ne daţi dacă nu
o să vă dea bunul Dumnezeu dumneavoastră răsplată sus în cer.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ei nu ne mai şi blestemaţi că ne-aţi şi ameninţat,
acum ne şi blestemaţi, lăsaţi-ne aşa.
♣ Dl Antica Eugen, primar, comuna Prăjeşti: Nu-i nimic mă duc să plătesc acatiste
la toate bisericile. Pentru dreptate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. Eu nu ştiu ce mai trebuie să-mi mai faceţi.
V-aţi luat de mama, acum mă blestemaţi, mă mai şi ameninţaţi,
♣ Dl Antica Eugen, primar, comuna Prăjeşti: Eu nu m-am luat de mama
dumneavoastră, domnule preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu, incorpore. Invitaţii de la şedinţă.
♣ Dl Antica Eugen, primar, comuna Prăjeşti: Faceţi un pic de dreptate. Nu se poate
în 2010 nu, în 2011 nu, 2012 nu, când mai daţi?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu vă rog nici să nu ameninţaţi, nici să nu blestemaţi
da? Să vă exprimaţi punctul de vedere.
♣ Dl Antica Eugen, primar, comuna Prăjeşti: Plătesc acatiste aveţi ceva cu mine?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Plătiţi acatiste.
♣ Dl Bălan Gheorghe, primar, comuna Berzunţi: Domnule preşedinte, stimaţi
consilieri şi stimaţi invitaţi. Trebuie să mă duc acasă cu un răspuns. Pe ce criterii s-au
împărţit banii de la Consiliul judeţean de au ajuns la noi numai 300 de mii. Atât. Avem
5.300 de locuitori. Ce să le spun oamenilor? Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu.
♣ Dl Ilie Viorel, primar, municipiul Moineşti: Domnule preşedinte, stimaţi consilieri,
vreau să vă mulţumesc incorpore tuturor pentru sprijinul acordat anul trecut, pentru
cofinanţarea proiectului pe care l-am avut împreună Consiliul judeţean Bacău şi Consiliul
Local Moineşti, Compartimentul de primire urgenţe. Am reuşit să finalizăm acest proiect
şi vă invit pe toţi ca oaspeţi şi nu ca şi pacienţi al acestui compartiment, să vizitaţi şi să
vedeţi o construcţie care pe mine mă face să fiu mândru de ceea ce s-a făcut acolo şi vreau
să vă transmit şi dumneavoastră acest sentiment pe care să-l aveţi chiar dacă spitalul este
la Moineşti şi nu se află în municipiul Bacău. Eu vă spun că este o emblemă a judeţului
Bacău acest spital, fapt pentru care am luat cuvântul acum, chiar dacă la ordinea de zi este
un punct undeva mai departe. O să vă solicit în continuare sprijinul pentru a încununa
eforturile pe care le facem la Moineşti, pentru a atinge un alt nivel la Spitalul Municipal de
Urgenţă Moineşti, acela de a avea un heliport, singurul spital care va avea heliport propriu.
De asemenea, vreau să vă mulţumesc anticipat, Consiliul Local Moineşti a aprobat în
şedinţa ordinară din luna ianuarie şi asocierea în ceea ce priveşte drumul judeţean str.
Aurului Negru, un proiect pe care cu toate chinurile facerii, parcurgând etapele începând
cu axa prioritară 2 de pe POR neîncadrându-se acolo cumva fără să avem discuţii foarte
clare pe tema asta, dar având în subconştient, faptul că acest proiect nu va intra pe POR la
finanţare, cumva sprijinul acordat de judeţul Bacău prin preşedintele Consiliului judeţean,
consiliul politic al regiunii Nord-Est a fost pentru drumurile judeţene din zona de est şi
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sperăm ca acum acest drum să primească finanţare. Este un proiect şi sperăm ca şi acest
drum să primească finanţare. Este un drum care este important şi care va creea o legătură
cu programul pe care îl avem cu finanţare europeană, o parte din drumul judeţean 117
până la intrare în comuna Zemeş din păcate, pentru că atât ne permite legea să finanţăm.
Lucrările le vom demara în primăvara acestui an. Aproape 5 km de drum judeţean pentru
care noi am obţinut finanţare din fonduri europene. Vă mulţumesc încă o dată pentru
sprijinul acordat, nu aş vrea să intru în polemici, mă surprind cumva discuţiile mai mult
politice, decât tehnice şi amicale care ar trebui să fie într-un consiliu judeţean, dar ne
gândim la bani şi discutăm despre aceşti puţini bani, care se împart la Consiliul judeţean,
în schimb atunci când există oportunitate de finanţare a unui consiliu local, a unei primării
nu ezităm şi aici mă refer clar la Instituţia Prefectului care îşi bate joc de Consiliul Local
Moineşti şi a dus în contencios administrativ două hotărâri foarte importante şi pe care le
tergiversează şi instanţa, şi nici măcar nu are bunăvoinţa să se prezinte în instanţă cu
argumente şi să ne judecăm. Este vorba de 60 de miliarde de lei. Deci discutăm de o sumă
importantă, nu discutăm de 200 de milioane sau 500 de milioane. Eu sper că anul acesta
vom reuşi să găsim o soluţie pe calea instanţei şi să ne rezolvăm şi aceste probleme. Vă
mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poate aţi reţinut amănuntul, Instituţia Prefectului nu
se prezintă în instanţă la un proces pe care tot ea l-a creat, pentru credit pe fonduri
europene, da? Să reţineţi aspectul.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Punctual la ceea ce a spus domnul primar vreau o
singură precizare. Domnule primar, în calitatea de medic vreau să salut iniţiativa
dumneavoastră de a fi cel care împreună cu conducerea spitalului să iniţiaţi această
structură în asistenţa de urgenţă prin construirea unui heliport în incinta Spitalului
municipal. Mă aşteptam totuşi să fiţi foarte obiectiv şi să spuneţi că dacă v-aţi uitat în
bugetul Consiliului judeţean prin parteneriatul pe care îl facem, 80% din cheltuieli vin din
bugetul Consiliului judeţean. Mă aşteptam ca primăria pe care o conduceţi să vină cu o
sumă mai substanţială pentru că repet, vă felicit şi vă doresc să reuşiţi şi ne-am fi dorit ca
acest heliport să fie chiar la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. Este bine că este şi acolo.
Dar aş avea o rugăminte: cunoscând bine funcţionarea aş vrea să fie întradevăr util, nu o
dată la două trei luni să decoleze şi să aterizeze un elicopter a lui SMURD. Mulţumesc.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Mai am o precizare de făcut. Aş vrea să-i răspund
domnului primar de la Moineşti. Pe cât posibil noi am vrut să fim cât mai tehnici, să
vorbim pe cifre şi pe realitate. Am evitat pe cât posibil nuanţa politică. Anumite realităţi
ne-au obligat să facem trimitere şi la anumite partide. Dar l-aş întreba cu toată sinceritatea
şi simpatia pe care i-o port domnului primar Ilie: domnule primar, dacă nu aţi fi fost
membru PC şi domnul preşedinte Avram nu ar fi fost copreşedinte al USL-ului, aţi mai fi
primit astăzi 15 miliarde să asfaltaţi strada Mihai Eminescu cu care o să vă prezentaţi în
campanie ca mare edil?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Asta nu-i precizare domnule consilier, este întrebare.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: O întrebare, da. Şi ca să vedeţi că nu sunt politic şi
vorbesc foarte tehnic, cred că în loc să fi dat 15 miliarde unui oraş care are alte posibilităţi
mă uit la doamna primar de la Podu-Turcului, am fi putut da un miliard sau un miliard
jumătate, maxim două, să refacem un podeţ din Zeletinul de Jos, localitatea Podu-Turcului
care traversează drumul judeţean care ne aparţine DJ 241 şi din cauza căruia, anual sunt
inundate zeci şi sute de case. Asta înseamnă administraţie domnule primar, şi asta
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înseamnă politică. Aici sunt nuanţele. Asta am vrut să vă spun. În rest vă doresc mult
succes, dar s-ar putea să aveţi surprize.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă pun şi eu o întrebare: Cum catalogaţi atitudinea
Instituţiei prefectului care generează un conflict în instanţă pe împrumut şi nu se prezintă
în instanţă? Cum catalogaţi? Vă rog eu frumos.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Despre domnul prefect şi despre acţiunile domnului
prefect v-am mai rugat să discutăm în prezenţa dumnealui.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu, că nu se prezintă la proces! Dumneavoastră
înţelegeţi treaba asta?
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Eu nu cred asta. Nu cred. Asta este bârfă. Facem
bârfă aici în şedinţă? Noi vorbim pe cifre aici.
♣ Dl Ilie Viorel, primar, municipiul Moineşti: Haideţi să vă răspund. Dumneavoastră
aveţi senzaţia că ceea ce face un primar face pentru campania electorală ? Este o iluzie pe
care o aveţi şi v-o asumaţi. Am menţionat faptul că acest drum judeţean nu a primit sprijin
politic. Din partea domnului preşedinte Benea la momentul când puteam să am acest
sprijin în consiliu pe regiunea Nord-Est, şi s-au susţinut patru proiecte pentru judeţul
Bacău. Cel mai important a fost cel de aproape 20 de miliarde de euro acolo ne-am bătut şi
am susţinut cu promisiunea că eu o să fac, şi am canalizat eforturile pe axa 1 pe POR pe
DJ 117, 3,2 milioane de euro şi reparăm acest drum până la intrarea în comuna Zemeş şi
ca o răsplată luaţi-o aşa că în viaţă trebuie să dai şi să primeşti, primim acest contract de
asociere. În ceea ce priveşte raportul 20/80 se referă doar la lucrările de execuţie
construcţii şi montaje. Mai sunt şi alte cheltuieli, studiu de fezabilitate, avize, proiectul
tehnic şi celelalte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc. Aş vrea să ieşim din acest punct mort al
dezbaterii care din păcate nu discutăm pro şi contra, ci pur şi simplu constat că unii dintre
consilierii judeţeni sunt depăşiţi de discuţie.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, ca să vă demonstrez că nu sunt
depăşit am o propunere. Dacă vrem să manifestăm respect faţă de cei 30-40 de primari şi
faţă de cei câteva sute de oameni care sunt în incintă şi care se manifestă civilizat deşi sunt
de zece ori mai mulţi faţă de cei care strigă tot felul de prostii în fiecare seară alimentaţi de
membrii dumneavoastră de partid, dar să revenim la subiect. Ca să manifest întradevăr
înţelepciune şi pragmatism, vă propun retragerea acestui punct, ne întâlnim în această după
amiază stăm până la miezul nopţii şi mâine ne întâlnim într-o extraordinară şi rediscutăm
acest punct. Din respect pentru aceşti edili. Dacă aveţi respect. Haideţi, o retragem?
♣ Dl Andruşca Nicolae, primar comuna Bogdăneşti: Dar noi când mai adoptăm
bugetul? Legea bugetului ne obligă până la sfârşitul lui ianuarie şi dacă întârziem…?!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc, domnule primar. Eu am să fiu mai
pragmatic decât domnul Mihăilă şi o să continuăm dezbaterile imediat după ce facem
votul ca să fiu mai pragmatic decât dânsul, pentru că oricum dânsul a dus dezbaterea asta
în derizoriu confundând precizarea cu întrebarea, neînţelegând ce spun unii dintre noi.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă vreţi să jigniţi toţi primarii de aici şi pe cei pe
care i-aţi osândit, ăsta este punctul dumneavoastră de vedere şi m-am obişnuit cu el.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să mai comentez acest subiect după vot pentru
că domnul prefect ne-a anunţat că-l va contesta.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă nu îl retrageţi noi ne retragem. Grupul nostru
PD-L se retrage dacă nu retrageţi proiectul, de pe ordinea de zi.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Cine este pentru retragerea punctului 3 de pe
ordinea de zi?
Se votează cu 9 voturi pentru retragerea punctului şi 28 împotrivă.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dar îl puteţi retrage dumneavoastră ca iniţiator
domnule preşedinte, uităm legea? Retrageţi dumneavoastră, ca iniţiator nu ne aruncaţi pe
noi în acest joc politic.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: A doua propunere: Cine este pentru aprobarea
bugetului în forma prezentată?
Se votează cu 28 de voturi pentru şi 9 voturi împotrivă respectiv, grupul PD-L.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bugetul a fost aprobat, şi de acum liber la dezbateri.
♣ Dl Bodor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, am solicitat şi în cuvântul meu
care a fost destul de calm şi destul de cu bun simţ, o anumită variantă. Dumneavoastră aţi
făcut un amestec de vot aici. Noi nu numai că nu votăm acest proiect dar dacă forţaţi votul
această uniune social liberală care ar trebui să o manifestaţi şi pe faţă, nu numai pe sub
masă noi ne retragem din această şedinţă pentru că suntem o opoziţie mai mică este
adevărat, şi nu avem ce căuta aici. Vă mulţumim şi regret că aceşti colegi pe care i-am
stimat trebuie să suporte aşa ceva.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog să vă retrageţi, dar să nu uitaţi un amănunt.
Suma pe care a primit-o judeţul Bacău ca să o împărţim primarilor din judeţul Bacău este
mai mică cu 25% faţă de anul trecut. Să nu uitaţi acest amănunt.
Se retrage din sală grupul PD-L.
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru
anul 2012 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
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. (28 de voturi „pentru”).
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru
anul 2012 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB”.
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 (28 de voturi „pentru”).
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării
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procedurilor pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Complexului muzeal
„Iulian Antonescu” 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 (28 de voturi „pentru”).
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.184/2010 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului
de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a Indicatorilor de
performanţă a serviciului.
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 (28 de voturi „pentru”).
◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.164/2011 privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele
fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OMFP nr.
2875/2011, pentru anul 2012.
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 (28 de voturi „pentru”).
◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Bacău în consiliile de administraţie la instituţiile de învaţământ
special şi special integrat din judeţul Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea
reprezentanţilor în consiliul de administraţie.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Propun să facă parte în consiliul de
administraţie următorii membrii: pentru Centrul Judeţean de Resurse Umane şi Asistenţă
Educaţională Bacău, propun pe domnul consilier Griţcu Gabriel, pentru Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă nr 1 Bacău, propun pe domnul consilier Cautiş Vasile, pentru Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă nr 2 Comăneşti, propun pe doamna consilier Lucaş
Mariana, pentru Scoala Specială “Maria Montessori” Bacău, propun pe doamna consilier
Marchiş Ana, pentru Şcoala de Arte şi Meserii nr 22 Bacău, propun pe domnul consilier
Humulescu Vasile.
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Dacă faţă de propunerile făcute mai sunt şi alte propuneri?
Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor de vot pentru vot
secret.
◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru
în consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Avem şi aici de făcut propuneri pentru desemnarea
unui membru în consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Bacău din
motive de incompatibilitate, domnul Creţu Aurel nu mai poate să ne reprezinte interesele
acolo. Vă rog propuneri.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Propunerea este pentru doamna Marcu
Viorica.
Nemaifiind alte propuneri se trece la completarea buletinelor de vot pentru vot
secret.
◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului la instituţii publice de cultură aflate 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 12 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind indexarea taxelor de
închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat 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.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii
redevenţelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii
Guvernului nr.884/2004, cu modificările şi completările ulterioare, valabile în anul 2012.
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 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei;
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 15 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei director Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
«Compartimentare şi reabilitare clădire existentă pentru birouri multifuncţionale şi
cabinete medicale» în cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
Dărmăneşti (CRRN Dărmăneşti).
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 16 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău
cu Municipiul Moineşti, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului ,,Strada
Aurului Negru - Reabilitare şi modernizare strada Mihai Eminescu, între strada George
Coşbuc şi strada Atelierelor (DN 2G) lungime 1.572,90 m.”
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La acest punct a detaliat domnul primar Ilie de la
Moineşti, cred că a făcut-o foarte explicit şi cu totul diferit faţă de celelalte argumente
aduse de ceilalţi primari. Pentru statistica noastră trebuie să vă spunem că în sală au fost
doar 18 sau 19 primari dintr-un total de 93. Eu zic că asta confirmă faptul că dacă am
greşit, am greşit foarte puţin. Restul de primari de 74 nu au fost în sală.
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 17 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului
Bacău, cu Municipiul Moineşti si cu Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti în vederea
realizării în comun a obiectivului Heliport şi culoar de zbor la Spitalul Municipal de
Urgenţă Moineşti.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ D-na Biri Daniela, consilier: Vreau să pledez pentru orice proiect care este legat
de Spitalul Moineşti, care reprezintă un real ajutor pentru toată Valea Trotuşului şi mă
simt obligată ca să comentez o afirmaţie auzită care spunea că, ”având bani normal să
realizezi performanţe”. Dar mai este şi problema că omul sfinţeşte locul. Şi subiectiv poate
nu foarte ortodox, ca asemănare să încercăm ca şi acum şi pe viitor să sprijinim pe acest
Raed Arafat al judeţului Bacău. Pentru că întradevăr pune foarte mult suflet ca persoană
pentru ceea ce a realizat în acest Spital Moineşti.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată
şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 18 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului
Bacău cu Municipiul Onesti în scopul realizării în comun a proiectului “Pasaj inferior pe
DN11, C.F. Adjud-Ciceu, în Municipiul Oneşti”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai pe înţelesul tuturor cetăţenilor, la intrarea în
Oneşti dinspre Bacău ştiţi că este acea cale ferată care provoacă multe nereguli în trafic,
timpi morţi, este un obiectiv important şi sper să-l putem duce la capăt împreună cu
municipiul Oneşti. Nu va fi uşor pentru că urmează exproprieri, un proiect tehnic foarte
complicat şi laborios, dar avem exemplu pasajului din municipiul Bacău unde s-a
demonstrat că se poate, aşa că nu văd de ce nu am face şi noi acelaşi lucru la Oneşti dacă
el este util comunităţii de acolo şi unei mari părţi din cetăţenii 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.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 19 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării “Programului de transport public de
persoane prin servicii regulate in trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 aprilie
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 20 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului propus pe traseul judeţean nr.
36 “Bacau-Gârleni-Buhuşi” cuprins in Programul de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 aprilie 2013.
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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 21 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica 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 trei 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 22 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenţei de
traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr.189/22.11.2010.
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 23 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare DJ 159 la
Pădureni km 35+300-35+900 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: Mai avem de exprimat votul pentru membrii în
consiliile de administraţie la diverse instituţii publice.
◄ Vă consult dacă la punctul de la Diverse aveţi intervenţii ?
♣ Dl Cautiş Vasile consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, pe mine mă
îngrozeşte acel magazin de etnobotanice amplasat între liceul de artă şi Ateneu. A fost
închis, şi de acum este ridicol. Acum vreo lună de zile stăteau doi jandarmi şi un poliţist ca
să urmărească cine merge ca să cumpere. Este ridicol de tot. Râsul lumii era. S-a închis, iar
27

de vreo săptămână s-a deschis iar. Mă bucură în mod deosebit ziarul Deşteptarea şi radioul
ce campanie face de închidere a acestui magazin dacă este bine zis. Acolo, este un loc
criminal, nu este magazin. Magazinul presupune altceva. Şi nimeni nu ia măsuri. Atât cei
de la municipiu cât şi noi suntem total neputincioşi. Proprietarul sau patronul acelui
magazin sau dracul să-l ia râde de noi vă daţi seama.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De ce suntem noi neputincioşi? Că nu înţeleg.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Păi nu putem să luăm noi măsuri? Eu dacă aş fi părinte
şi copilul meu s-ar duce acolo m-aş duce şi i-aş da foc. Sunt în situaţie disperată nu se
poate. Veniţi în fiecare zi la ora 7,00 dimineaţa şi vedeţi cum stau taxiurile acolo şi copii
cumpără. Copii sunt nevinovaţi. Deci fac apel, în calitatea mea (aşa gândesc) sunt consilier
şi pot şi eu să-mi exprim şi să solicităm să vedem partea legală de ce nu putem face ceva?
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Am avut un invitat de seamă la începutul şedinţei
era foarte bine de interpelat pentru că dânsul conduce instituţiile deconcentrate care ar
putea să ia măsuri concrete împotriva unor asemenea magazine. Ştiţi foarte bine, Consiliul
judeţean nu are pârghii în această direcţie, nu are responsabilităţi stabilite prin lege, nu
putem acţiona în afara cadrului legal. Cred că puteţi face această interpelare către prefectul
judeţului şi este foarte legitim. Şi dacă vreţi să-i daţi foc puteţi să o faceţi şi aşa, nu trebuie
să aveţi copilul…! Da cazuistica aceasta este foarte complicată, să ştiţi că ne implicăm şi
noi pe alte discuţii chiar la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Avem o întâlnire mâine sau
poimâne împreună cu cei de la IPJ, cu cei de la biroul de crimă organizată legat de dotarea
cu anumită aparatură a Spitalului Judeţean de Urgenţă care să depisteze foarte clar şi să
diagnosticheze foarte clar consumul de etnobotanice, astfel încât să ajutăm oamenii legii în
acţiunile dânşilor de ai identifica şi sancţiona, pentru că astăzi când merg la urgenţe fel de
fel de indivizi care consumă etnobotanice, nu există aparatură care să stabilească foarte
clar şi în eventualitatea unei contestaţii în instanţă, să stabilească foarte clar că acel individ
a consumat etnobotanice. Dar, deşi nu este o competenţă directă a noastră, împreună cu
Spitalul Judeţean de Urgenţă sper să dăm o mână de ajutor celor de la crimă organizată
pentru a limita efectele acestui fenomen care reprezintă astăzi etnobotanicele şi drogurile.
Noi ne-am exprimat disponibilitatea în numele dumneavoastră de a face aproape orice
efort financiar să dotăm spitalul cu asemenea aparate care ar veni în sprijinul oamenilor
legii.
♣ Dl Ichim Mihai consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, punctual la
problema pe care dumneavoastră aţi ridicat-o este foarte bine venită. Aş avea o rugăminte:
mâine sau poimâine la această discuţie, să fie şi structurile cu putere de execuţie. Există
cadrul legal inclusiv cei care din condiţii de consum de alcool provoacă diverse fărădelegi,
cei care din accidente provocate vin la serviciile noastre, consumă bani, sunt sau nu sunt
asiguraţi, legea prevede că suportă ca şi consecinţă cheltuielile care se fac. Acelaşi lucru şi
pentru cei care se droghează cu diverse substanţe, degeaba dotăm şi identificăm că X a
consumat nu ştiu ce etnobotanic, dacă noi spitalul cheltuim foarte multe resurse, foarte
multe medicamente, pentru că vă daţi seama că ei vin în stare critică aproape în comă şi nu
ne putem recupera sumele care se consumăm, să-i dirijăm spre cei care efectiv au nevoie
de aceste sume. Noi nu putem refuza această situaţie critică în care ajung aceşti indivizi,
aceşti consumatori, fie de alcool, fie de etnobotanice. Dar de asta aş dori să ne punem de
acord inclusiv cu partea de justiţie pentru că dacă i se întocmeşte cuiva un document,
acela rămâne acolo, amenzile nu se recuperează şi noi suntem tot timpul în pierdere. Din
cauza asta vă rog…
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vom fi împreună la această discuţie. Nu am stabilit,
că vreau să particip şi eu, şi atunci am să vă comunic ziua şi ora în timp util. Oricum
săptămâna asta va fi.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Deci, inclusiv procuratură, inclusiv poliţie de anchetă şi
aşa mai departe că oricum urmează o serie întreagă de metodologii de a stabili vinovăţia
fiecăruia în parte. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Am să vă informez rezultatele
voturilor.
Doamna Marcu Viorica 28 de voturi „pentru”, în consiliul de administraţie la Casa de
Asigurări de Sănătate.
Doamna Marchiş Ana 27 de voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”, în consiliul de
administraţie la Şcoala Specială “Maria Montessori” Bacău.
Domnul Cautiş Vasile 27 de voturi „pentru” şi un vot „nul”, în consiliul de
administraţie la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr 1. Bacău.
Domnul Humulescu Vasile 28 de voturi „pentru”, în consiliul de administraţie la
Şcoala de Arte şi Meserii nr. 22 Bacău.
Domnul Griţcu Gabriel 28 de voturi „pentru”, în consiliul de administraţie la Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău.
Doamna Lucaş Mariana 28 de voturi „pentru” în consiliul de administraţie la Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2 Comăneşti.
Astea sunt rezultatele oficiale dacă mai sunt intervenţii la punctul de Diverse?
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 31.01.2012 drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ

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