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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
Compartiment de lucru consilieri judeţeni 
Nr.21324 din 09.11.2021 
 
 

    PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 09.11.2021, în şedinţa extraordinară de îndată a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 
 

  Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.178 alin.(2)  din Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.464 din 08.11.2021 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică pe site-ul consiliului judeţean. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi on-line 26 de consilieri şi 5 sunt 
prezenţi în sală, absentând doamna consilier Coşa Maricica, domnul consilier Griţcu Gabriel, domnul 
consilier Melinte Ion, domnul consilier Necula Cosmin şi domnul consilier Vreme Valerian. 
          Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, la şedinţă participă directori executivi şi directori 
executivi adjuncţi ai direcţiilor aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 
 Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Valentin Ivancea.  

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Faţă de adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău 
nr.9798/01.11.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr.20682/02.11.2021 prin care ni s-a solicitat 
desemnarea şi comunicarea  până la data de 08.11.2021 a reprezentanţilor consiliului judeţean  în 
comisiile de evaluare din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct la 
unităţile de învăţământ nominalizate, conform prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei 
nr.4597/06.08.2021, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat de îndată la convocarea 
consiliului judeţan. Urgenţa mea este motivată şi de un alt punct de pe ordinea de zi, este vorba de 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea energetică la ”Ateneu”. Pentru acest 
obiectiv noi trebuie să depunem acest proiect până pe data de 14.11.2021. De asemeni, avem un proiect 
cu o motivare extrem de importantă şi aceasta se referă la o  modificarea bugetară referitoare la alocare 
de salarii pentru DGASPC. În continuare, noi nu am primit până în acest moment nici o rectificare 
bugetară pentru asigurarea salariilor. Ca atare, am găsit soluţii pentru finanţarea salariilor la DGASPC , 
salariile nete şi încercăm să facem de aşa natură încât să facem astăzi o rectificare din alte zone ale 
bugetului pentru a asigura salariile colegilor noştri de la DGASPC, plata salariilor nete. Evident că 
rămânem datori faţă de bugetul de stat cu diferenţa. Aş vrea să mai anunţ aici că am promovat o 
Hotărâre de Guvern împreună cu Instituţia Prefectului către Guvernul României, prin care să solicităm 
sumele integrale. Pe de altă parte mai avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre prin care să 
desemnăm membri în comisia de concurs la anumite şcoli din subordinea noastră şi vom vota on-line 
pentru că este vot secret. 
 

     Pentru şedinţa de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.10.2021; 
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din 01.11.2021; 
3. Proiect de hotărâre privind  acceptarea  Comunei Berești-Bistrița în calitate de membru al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

4. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Județean Bacău în comisia de 
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director 
adjunct la unele unități de învățământ special din județul Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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5. Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice 
aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău  
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bacău, pe anul 

2021; 
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de 
investiţii “Amenajare de urgenţă a etajelor 4 şi 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău în scopul 
asigurării asistenţei medicale în contextul epidemiologic Covid-19”; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi proiectului “Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice -  Filarmonica Mihail 
Jora, Bacău”, în vederea participării la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice” finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
9. Proiect de hotărâre privind  acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Județului Bacău în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe 
ordinea de zi a ședinței AGA A.D.I.B. din data de 22.11.2021; 

Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată. 
 Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă cu 29 de voturi 

pentru (24 on-line şi 5 în sală). 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x  
 

 
2. Andrieș Ionuț x   
3. Boca Laurențiu x   
4. Budacă Vasile x   
5. Coșa Maricica absent   
6. Cosma Elena x   
7. Cristea Tina Oana      x   
8. Cucerescu Ion x   
9. Droiman Alexandru x   
10. Enea Pavel Iulian x   
11. Egarmin-Ana-Maria -   
12. Filip Daniela x   
13. Gavriliu Adrian x   
14. Grițcu Gabriel absent   
15. Hîrțescu Roxana x   
16. Isvoran Vasile x   
17. Bîrzu Ilie x            

18. Marcu Costică -   
19. Munteanu George x   
20. Melinte Ion absent   
21. Mititelu Mihai x   
22. Nechita Neculai x   
23. Necula Cosmin absent   
24. Nistor Adrian x   
25. Olteanu Petre-Cezar x   
26. Panfil Gelu x   
27. Patriche Emilian x   
28. Pravăț Silviu Ionel x   
29. Popescu-Gagiu Ştefana                     x   
30. Poșa Irina Diana x   
31. Pleșca George Bogdan  x   
32. Pădureanu Stelian x   
33. Pîslaru Marius -   
34. Scripăț Constantin x   
35. Țaga Aurelia x   
36. Șova Sorin x   
37. Vreme Valerian absent   

  
    ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: În conformitate cu prevederile 
art.243 alin.(1), lit. n), din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, informez 
consilierii judeţeni cu privire la aplicabilitatea art.228 alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din acelaşi act 
normativ, conform cărora: 
 (2) În exercitarea funcţiei, consilierul judeţean aflat in una dintre situaţiile de conflict de interese, 
prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol, are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean 
interesul personal  pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod 
obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 
 (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul judeţean nu mai este luat în calcul pentru 
cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are 
drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 
 (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 
alin.(1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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 (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul 
de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o 
perioadă de maximum 6 luni. 

◄ Se trece la primul  punct al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 
doamnei secretar general al judeţului dr. Elena Cătălina Zară, pentru a supune spre aprobare procesul-
verbal al şedinţei ordinare din data de 29.10.2021. 

 

   ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 
coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 
începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-verbal 
al şedinţei orinare din data de 29.10.2021.  

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal din data de 
29.10.2021. 

 Nefiind observaţii, se supun aprobării procesul verbal în forma prezentată şi se aprobă  cu 30 de 
voturi pentru (25 on-line şi 5 în sală). 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   
3. Boca Laurențiu x   
4. Budacă Vasile x   
5. Coșa Maricica absent   
6. Cosma Elena x   
7. Cristea Tina Oana      x   
8. Cucerescu Ion x   
9. Droiman Alexandru x   
10. Enea Pavel Iulian x   
11. Egarmin-Ana-Maria -   
12. Filip Daniela x   
13. Gavriliu Adrian x   
14. Grițcu Gabriel absent   
15. Hîrțescu Roxana x   
16. Isvoran Vasile x   
17. Bîrzu Ilie        x           

18. Marcu Costică x   
19. Munteanu George x   
20. Melinte Ion absent   
21. Mititelu Mihai x   
22. Nechita Neculai x   
23. Necula Cosmin absent   
24. Nistor Adrian x   
25. Olteanu Petre-Cezar x   
26. Panfil Gelu x   
27. Patriche Emilian x   
28. Pravăț Silviu Ionel x   
29. Popescu-Gagiu Ştefana                     x            
30. Poșa Irina Diana x   
31. Pleșca George Bogdan  x   
32. Pădureanu Stelian x   
33. Pîslaru Marius -   
34. Scripăț Constantin x   
35. Țaga Aurelia x   
36. Șova Sorin x   
37. Vreme Valerian absent   

 

◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul doamnei 
secretar general al judeţului dr. Elena Cătălina Zară, pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare de îndată din data de 01.11.2021. 

 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 
coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 
începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-verbal 
al şedinţei extraorinare de îndată din data de 01.11.2021.  

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal din data de 
01.11.2021. 

 Nefiind observaţii, se supun aprobării procesul verbal în forma prezentată şi se aprobă cu 28 de voturi 
pentru (23 on-line şi 5 în sală) şi o abţinere. 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   
3. Boca Laurențiu x   
4. Budacă Vasile x   
5. Coșa Maricica absent   
6. Cosma Elena x   
7. Cristea Tina Oana      x   
8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   
10. Enea Pavel Iulian x   
11. Egarmin-Ana-Maria -   
12. Filip Daniela x   
13. Gavriliu Adrian x   
14. Grițcu Gabriel absent   
15. Hîrțescu Roxana x   
16. Isvoran Vasile x   
17. Bîrzu Ilie -            
18. Marcu Costică x   
19. Munteanu George x   
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20. Melinte Ion absent   
21. Mititelu Mihai x   
22. Nechita Neculai x   
23. Necula Cosmin absent   
24. Nistor Adrian x   
25. Olteanu Petre-Cezar x   
26. Panfil Gelu x   
27. Patriche Emilian x   
28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                     x   
30. Poșa Irina Diana x   
31. Pleșca George Bogdan  x   
32. Pădureanu Stelian x   
33. Pîslaru Marius -   
34. Scripăț Constantin x   
35. Țaga Aurelia   x 
36. Șova Sorin x   
37. Vreme Valerian absent   

 
◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind acceptarea  Comunei Berești-Bistrița în calitate de membru al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB. 
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 30 de 

voturi pentru (25 on-line şi 5 în sală), 2 persoane nu au votat.  
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   
3. Boca Laurențiu x   
4. Budacă Vasile x   
5. Coșa Maricica absent   
6. Cosma Elena x   
7. Cristea Tina Oana      x   
8. Cucerescu Ion x   
9. Droiman Alexandru x   
10. Enea Pavel Iulian x   
11. Egarmin-Ana-Maria -   
12. Filip Daniela x   
13. Gavriliu Adrian x   
14. Grițcu Gabriel absent   
15. Hîrțescu Roxana x   
16. Isvoran Vasile x   
17. Bîrzu Ilie x            

18. Marcu Costică x   
19. Munteanu George x   
20. Melinte Ion absent   
21. Mititelu Mihai x   
22. Nechita Neculai x   
23. Necula Cosmin absent   
24. Nistor Adrian x   
25. Olteanu Petre-Cezar x   
26. Panfil Gelu x   
27. Patriche Emilian x   
28. Pravăț Silviu Ionel x   
29. Popescu-Gagiu Ştefana                     x   
30. Poșa Irina Diana x   
31. Pleșca George Bogdan  x   
32. Pădureanu Stelian x   
33. Pîslaru Marius -   
34. Scripăț Constantin x   
35. Țaga Aurelia x   
36. Șova Sorin x   
37. Vreme Valerian absent   

  
 ◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 
aprobare la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Județean Bacău în 
comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de 
director/director adjunct la unele unități de învățământ special din județul Bacău. 
 
 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă rog să faceţi propuneri din partea fiecărui grup politic. 
 
 ♣ Dl Panfil George Ionuţ, vicepreşedinte: Din partea grupului PSD, propun pe domnul consilier 
Pravăţ Silviu Ionel la Şcoala Gimnazială nr.7, Tg. Ocna. Domnul consilier Droiman Alexandru Norbert la 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Bacău şi Doamna Egarmin Ana Maria la Şcoala Specială 
Gimnazială „Maria Montessori” Bacău.  
 
 Se votează.  
 Votul este secret. 
 ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 19 
voturi pentru, 5 voturi împotrivă, două abţineri şi 6 neparticipări la vot. 
 
 ◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 
aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții 
publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău. 
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♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Aici sunt câteva modificări care ţin nu neapărat de o restructurare 
sau o reorganizare ci pur şi simplu se modifică anumite funcţii: la Filarmonica „Migail Jora”, la DJEP Bacău 
şi la Biblioteca „C. Sturdza” Bacău. 

 
 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
         Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 25 de 
voturi pentru (20 on-line şi 5 în sală), 4 abţineri 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   
3. Boca Laurențiu x   
4. Budacă Vasile x   
5. Coșa Maricica absent   
6. Cosma Elena x   
7. Cristea Tina Oana        x 
8. Cucerescu Ion x   
9. Droiman Alexandru x   
10. Enea Pavel Iulian x   
11. Egarmin-Ana-Maria x   
12. Filip Daniela x   
13. Gavriliu Adrian x   
14. Grițcu Gabriel absent   
15. Hîrțescu Roxana -   
16. Isvoran Vasile x   
17. Bîrzu Ilie x            

18. Marcu Costică   x 
19. Munteanu George x   
20. Melinte Ion absent   
21. Mititelu Mihai -   
22. Nechita Neculai x   
23. Necula Cosmin absent   
24. Nistor Adrian x   
25. Olteanu Petre-Cezar   x 
26. Panfil Gelu x   
27. Patriche Emilian x   
28. Pravăț Silviu Ionel x   
29. Popescu-Gagiu Ştefana                     x   
30. Poșa Irina Diana x   
31. Pleșca George Bogdan  x   
32. Pădureanu Stelian x   
33. Pîslaru Marius   x 
34. Scripăț Constantin x   
35. Țaga Aurelia x   
36. Șova Sorin -   
37. Vreme Valerian absent   

  

◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 
aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bacău, 
pe anul 2021. 

 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Rectificarea se referă la alocarea de fonduri pentru plata 
salariilor la DGASPC. Pentru plata salariilor nete încercăm să facem de aşa natură încât să nu întârzie 
salariile pentru angajaţii de la DGASPC. 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
         Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 31 de 
voturi pentru (26 on-line şi 5 în sală). 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x 
 

 
 

2. Andrieș Ionuț x   
3. Boca Laurențiu -   
4. Budacă Vasile x   
5. Coșa Maricica absent   
6. Cosma Elena x   
7. Cristea Tina Oana      x   
8. Cucerescu Ion x   
9. Droiman Alexandru x   
10. Enea Pavel Iulian x   
11. Egarmin-Ana-Maria x   
12. Filip Daniela x   
13. Gavriliu Adrian x   
14. Grițcu Gabriel absent   
15. Hîrțescu Roxana x   
16. Isvoran Vasile x   
17. Bîrzu Ilie x            

18. Marcu Costică x   
19. Munteanu George x   
20. Melinte Ion absent   
21. Mititelu Mihai x   
22. Nechita Neculai x   
23. Necula Cosmin absent   
24. Nistor Adrian x   
25. Olteanu Petre-Cezar x   
26. Panfil Gelu x   
27. Patriche Emilian x   
28. Pravăț Silviu Ionel x   
29. Popescu-Gagiu Ştefana                     x   
30. Poșa Irina Diana x   
31. Pleșca George Bogdan  x   
32. Pădureanu Stelian x   
33. Pîslaru Marius x   
34. Scripăț Constantin x   
35. Țaga Aurelia x   
36. Șova Sorin x   
37. Vreme Valerian absent   

 

◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 
aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru 
obiectivul de investiţii “Amenajare de urgenţă a etajelor 4 şi 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău în 
scopul asigurării asistenţei medicale în contextul epidemiologic Covid-19”. 
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♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vreau să fac câteva mici precizări întrucât avizul de la comisii 

şi de la compartimentele de specialitate este nefavorabil. Eu am susţinut totuşi să vă prezint această 
situaţie, să supun plenului aprobării acest proiect, dar am vrut să vă prezint şi situaţia reală aşa cum este ea 
şi care sunt motivele de nelegalitate. În referatul de aprobare a compartimentelor de specialitate atât din 
punct de vedere economic, din punct de vedere juridic cât şi a respectării Legii nr.50, fiecare dintre cei din  
compartimentele de specialitate au spus motivele pentru care acest proiect nu îndeplineşte condiţiile de 
legalitate. Condiţiile de nelegalitate se referă pe de o parte la faptul că acest proiect a fost supus aprobării 
la aproape un an de zile după finalizarea lucrărilor, acesta este un aspect. Al doilea aspect: există acolo o 
sumă pe care se şi discută, ceva care nu se justifică şi nu are o legătură directă cu contractul de asociere. 
De asemenea, pot să vă spun că ne-a sosit actul adiţional la semnat cu o sumă de două milioane şi ceva 
ceea ce  înseamnă plăţile către SSPM şi plus diferenţa  până la 5 milioane 400 fiind cheltuielile 
Municipiului Bacău. Mai fac o precizare: anul trecut şi chiar şi anul acesta s-au făcut plăţi pe ceea ce a fost 
angajat în protocolul de colaborare şi în indicatorii tehnico-economici în procent de 98,73% , noi ne-am 
plătit partea de asociere şi ceea ce am primit acum suplimentar depăşeşte protocolul încheiat. Am ţinut să 
vă supun aprobării indicatorii tehnico-economici aşa cum ne-au fost propuşi de Municipiul Bacău. Vreau 
să vă spun că noi mai avem în derulare un proiect şi sper să fac cât mai curând o şedinţă de îndată pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru finalizarea parterului şi a instalaţiilor aferente parterului 
în aşa fel încât să funcţioneze secţia UPU – Covid la parter, la Spitalul Municipal.  

 

♣ Dl Pădureanu Stelian Leonard, consilier: Nu particip la vot la punctul 7. 
♣ Dl Filip Daniela, consilier: Nu particip la vot la punctul 7. 
 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
         Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
         Rezultatul votului: 0 voturi pentru, 18 voturi împotrivă (13 on-line şi 5 în sală) şi 8 abţineri. 
         Proiectul de hotărâre a fost respins. 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

 x 
 

 

2. Andrieș Ionuț  x  
3. Boca Laurențiu -   
4. Budacă Vasile  x  
5. Coșa Maricica absent   
6. Cosma Elena  x  
7. Cristea Tina Oana        x 
8. Cucerescu Ion  x  
9. Droiman Alexandru  x  
10. Enea Pavel Iulian  x  
11. Egarmin-Ana-Maria -   
12. Filip Daniela -   
13. Gavriliu Adrian  x  
14. Grițcu Gabriel absent   
15. Hîrțescu Roxana  x  
16. Isvoran Vasile  x  
17. Bîrzu Ilie -            

18. Marcu Costică   x 
19. Munteanu George  x  
20. Melinte Ion absent   
21. Mititelu Mihai   x 
22. Nechita Neculai  x  
23. Necula Cosmin absent   
24. Nistor Adrian  x  
25. Olteanu Petre-Cezar   x 
26. Panfil Gelu  x  
27. Patriche Emilian  x  
28. Pravăț Silviu Ionel  x  
29. Popescu-Gagiu Ştefana                                x 
30. Poșa Irina Diana -   
31. Pleșca George Bogdan   x  
32. Pădureanu Stelian -   
33. Pîslaru Marius   x 
34. Scripăț Constantin  x  
35. Țaga Aurelia   x 
36. Șova Sorin   x 
37. Vreme Valerian absent   

 
 

◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul de 
aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi proiectului “Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice -  Filarmonica 
Mihail Jora, Bacău”, în vederea participării la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” finanţat de către Administraţia Fondului pentru 
Mediu. 

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
         Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 30 de 
voturi pentru (25 on-line şi 5 în sală). 
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Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x 
 

 
 

2. Andrieș Ionuț x   
3. Boca Laurențiu -   
4. Budacă Vasile x   
5. Coșa Maricica absent   
6. Cosma Elena x   
7. Cristea Tina Oana      x   
8. Cucerescu Ion x   
9. Droiman Alexandru x   
10. Enea Pavel Iulian x   
11. Egarmin-Ana-Maria x   
12. Filip Daniela x   
13. Gavriliu Adrian x   
14. Grițcu Gabriel absent   
15. Hîrțescu Roxana x   
16. Isvoran Vasile x   
17. Bîrzu Ilie -            

18. Marcu Costică x   
19. Munteanu George x   
20. Melinte Ion absent   
21. Mititelu Mihai x   
22. Nechita Neculai x   
23. Necula Cosmin absent   
24. Nistor Adrian x   
25. Olteanu Petre-Cezar x   
26. Panfil Gelu x   
27. Patriche Emilian x   
28. Pravăț Silviu Ionel x   
29. Popescu-Gagiu Ştefana                     x   
30. Poșa Irina Diana x   
31. Pleșca George Bogdan  x   
32. Pădureanu Stelian x   
33. Pîslaru Marius x   
34. Scripăț Constantin x   
35. Țaga Aurelia x   
36. Șova Sorin x   
37. Vreme Valerian absent   

 

◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 
doamnei secretar general al judeţului dr. Elena Cătălina Zară pentru a prezinta referatul de aprobare la 
proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Județului Bacău în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe 
ordinea de zi a ședinței AGA A.D.I.B. din data de 22.11.2021. 

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
         Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 23 de 
voturi pentru ( 18 on line şi 5 în sală), un vot împotrivă şi 6 abţineri. 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x 
 

 
 

2. Andrieș Ionuț x   
3. Boca Laurențiu -   
4. Budacă Vasile x   
5. Coșa Maricica absent   
6. Cosma Elena x   
7. Cristea Tina Oana        x 
8. Cucerescu Ion x   
9. Droiman Alexandru x   
10. Enea Pavel Iulian x   
11. Egarmin-Ana-Maria x   
12. Filip Daniela x   
13. Gavriliu Adrian x   
14. Grițcu Gabriel absent   
15. Hîrțescu Roxana x   
16. Isvoran Vasile x   
17. Bîrzu Ilie -            

18. Marcu Costică   x 
19. Munteanu George x   
20. Melinte Ion absent   
21. Mititelu Mihai   x 
22. Nechita Neculai x   
23. Necula Cosmin absent   
24. Nistor Adrian x   
25. Olteanu Petre-Cezar   x 
26. Panfil Gelu x   
27. Patriche Emilian x   
28. Pravăț Silviu Ionel x   
29. Popescu-Gagiu Ştefana                      x  
30. Poșa Irina Diana x   
31. Pleșca George Bogdan  x   
32. Pădureanu Stelian x   
33. Pîslaru Marius   x 
34. Scripăț Constantin x   
35. Țaga Aurelia x   
36. Șova Sorin   x 
37. Vreme Valerian absent   

 

 ◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Valentin Ivancea declară închise lucrările şedinţei  
extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 09.11.2021  pentru care s-a încheiat 
prezentul proces-verbal. 
 
 

 

 PREŞEDINTE, 
     Valentin IVANCEA                                                   SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Dr. Elena Cătălina ZARĂ 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                              Întocmit, 
Parascovia Buftea 


